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agenda raadsvergadering
maandag 11 november2019
aanvang 16:00 uur
1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 28 oktober 2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 28 oktober
2019
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
4. Vragenuurtje
5. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
6. Programmabegroting 2020
7. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlielandnl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier (Magda Brinksma, (0562) 452700 of
griffier(vlieland.nl).

9november 2019

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 12 november houdt wethouder Rients
Hoekstra spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het
gemeentehuis.

.

Ingekomen aanvragen
omgevi ngsverg Un ni ng
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en
handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening
.
Voor de bouw van een constructie ten behoeve van
het plaatsen van zonnepanelen op het perceel
Rozebottelweg 2 te Vlieland en voor de aanleg van een
waterbuffer op het perceel B159 te Vlieland (ingekomen
31 oktober 2019).
voor revisie (Milieu)
.
Voor een nieuwe milieuvergunning voor de gehele
inrichting op het perceel Korenmansweg 3 te Vlieland
(ingekomen 4 november2019).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor het vervangen en verhogen van de kap van
het pand Dorpsstraat 200 te Vlieland (ingekomen 5
november 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

vragen over ruimtelijke plannen?
Op maandag 18 november 2019 kunt u met vragen
over bijvoorbeeld bestemmingsplannen in het
gemeentehuis terecht bij Jan Kleefstra van RHO
adviseurs. Wel graag eerst een afspraak maken via de
afdeling RO-BWT van de gemeente Vlieland, telefoon
0562-452730 (S. Schreuder-Krook).

melding klein evenement
De Burgemeester van Vlieland maakt bekend dat de
volgende melding is binnengekomen voor het
organiseren van een klein evenement zoals genoemd
in artikel 2:25 lid 2 van de Algemene plaatselijke
verordening Vlieland 201 1.
Open dag Kaasbunker, 31 december 2019 van 11.00
uur tot 16.00 uur, locatie Kaasbunker, melding
ontvangen 30 oktober 2019.

afvalinzameling 14 november

De vuilniswagen is voor een onderhoudsbeurt en APK
keuring een paar dagen naar de werkplaats aan de wal.
Naar verwachting komt hij donderdagochtend weer
terug. Het huisvuil en bedrijfsafval wordt donderdag dus
later op de dag ingezameld dan gebruikelijk. Mogelijk
zal er een uitloop zijn naar de vrijdagochtend.

openingstijden 15 november
In verband met een personeelsuitje is het loket
burgerzaken op vrijdag 1 5 november geopend van 9.00
uur tot 1 1 .00 uur. Het gemeentehuis is wel gewoon
geopend van 9.00 uurtot 12.00 uur.

collectevergunning
Het NSGK Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 1 1 tot en met zaterdag 16
november 2019.
-

inzameling wit- en bruingoed dinsdag
12 november
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten. Meld uw witen bruingoedafval tenminste één werkdag voor de
ophaaldag aan. Dit kunt u doen via de website van de
gemeente Vlieland of telefonisch via 0562-452700.

gezamenlijk isoleren, wie doet er mee?

Op Vlieland is het handig om gezamenlijk afspraken te
maken met bedrijven. Op deze wijze kunnen reis- en
transportkosten gedeeld worden. Vanuit de coördinatie
duurzame energie wil de gemeente graag een
verbindende rol spelen. Op dit moment heeft zich een
bewoner gemeld die de woning wil gaan isoleren.
Mocht u ook plannen hebben in die richting, neem dan
contact op met Barbara de Bruijn. U kunt dit doen per
mail (b.debruijnvlieland.nl) of mobiel (06-1 2621 1 29).

UITNODIGING INSPRAAKAVOND
Uitdagingen in het Waddengebied
Het Waddengebied staat voor een aantal spannende vragen, kansen en dilemma’s.
Te denken valt daarbij aan:
.
.
.
.

de energietransitie (windmolens, zonneparken)
de bereikbaarheid van de eilanden
de verhoging van de dijken en de gevolgen daarvan voor natuur, recreatie,
landbouw en leefbaarheid
andere op ons pad komende veranderingen

Met die vragen hebben meerdere provincies, gemeenten, natuurorganisaties en bedrijven van doen.
Opstellen agenda voor het Waddengebied
In 2019 eindigt de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee (voorheen PKB). Daarom gaan Rijk en regio met elkaar
aan de slag om gezamenlijk de ambities naar de toekomst te formuleren voor natuur, havens, economie, duurzame energie,
visserij, werkgelegenheid, bereikbaarheid en meer. En om deze ambities te vertalen naar beleidsvoornemens en
maatregelen. Het is een unieke kans om gezamenlijk input te leveren voor het toekomstig beleid, de Gebiedsagenda
Wadden 2050. De Waddeneilanden zijn nadrukkelijk partij bij het opstellen van deze agenda.
Door de gezamenlijke projectgroep is een concept Gebiedsagenda voor de Wadden opgesteld. Per eiland wordt er een
bijeenkomst georganiseerd waar deze concept agenda wordt gepresenteerd en er ruimte is voor opmerkingen, signalen,
vragen en input voor de definitieve agenda.
Graag nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst op Vlieland om mee te praten over dit onderwerp en uw visie te
geven.
WANNEER

dinsdag 12 november2Ol9om 1930u inloop vanaf 19.15u

WAAR

Badhotel Bruin (Diederikzaal), Dorpsstraat 88, 8899 AL Vlieland

Burgemeester Tineke Schokker leidt de bijeenkomst. De inhoud van de agenda zal worden gepresenteerd door de heer
Kees van Es.

Graag tot dan!

ACHTERGRONDINFORMATIE
Waarom een Agenda voor het Waddengebied?
In 2019 is het lOjaar geleden dat de Waddenzee werd aangewezen als Werelderfgoed.
Een mijlpaal. En een omslag in denken: van eerdere plannen voor inpoldering, vijftig jaar geleden, naar beschermen en
ontwikkelen van de Waddenzee als natuurgebied.
Maar ook een omslag in het denken hoe natuur en economie meer samen op kunnen gaan. Overheden, natuurorganisaties
en bedrijfsleven werken nu samen aan de gezamenlijke opgaven rond natuur, visserij, havenontwikkeling, vaarrecreatie,
bereikbaarheid en beleving van het Werelderfgoed. Om de natuur te beschermen en te ontwikkelen, maar ook om de
kwaliteiten van de Waddenzee beter te benutten voor de sociaaleconomische ontwikkeling van het Waddengebied als
geheel.
Met de Gebiedsagenda voor de Wadden formuleren rijks- en regionale overheden, natuurorganisaties, havenbedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties een gezamenlijke koers voor het Waddengebied. Daarbij bundelt de agenda de bestaande
ambities, doelen en strategieën vanuit Rijk en Regio en scherpen deze waar nodig aan vanuit nieuwe ontwikkelingen die op
het Waddengebied afkomen.
Deze gebiedsagenda vormt daarmee het vertrekpunt voor beleid, uitvoering en beheer.
Met het gezamenlijk vaststellen van de agenda spreken partijen af zich in te spannen om de in deze agenda opgenomen
doelen en strategieën te laten doorwerken in hun beleid en regelgeving en prioritering voor de inzet van financiële middelen.
Partijen blijven zelf verantwoordelijk voor de formele besluitvorming en het betrekken van partijen en bewoners hierbij.
De agenda beschrijft het gezamenlijk langetermijnperspectief voor 2050 voor het Waddengebied en formuleert gezamenlijke
doelen, handelingsprincipes en uitvoeringstrategieën om deze doelen te realiseren.
Zie ook www.qebiedsagendawadden2O5O.nl
Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Buiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk. Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland
telefoon: 0562 452700 Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579 e-mail : info@vlieland.nl website: www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-1 524971 7/0562-452700
Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: wwiv.sozawe-nw-fryslan. nI Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

