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besluitenlijst raadsvergadering
maandag 11 november2019

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 11 november 2019, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1 Besluitenlijst raadsvergadering 28 oktober 2019
Besluit: De besluitenlijst van 28 oktober 2019 vast
te stellen.
2. Programmabegroting 2020
Besluit: de programmabegroting 2020 vast te
stellen.
De voorzitter, C. Schokker Strampel
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg
-

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend:
Evenementenvergunning
.
ovv, diverse kerstactiviteiten en wintermarkt 28
december2019, diverse locaties Dorp, verleend 11
november 2019;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunningen. Dit kan tot 6 weken na de dag van
verlening (zie: achter verleend”). In uw bezwaarschrift
dient u het volgende te vermelden; uw naam en adres;
dagtekening; omschrijving van de verlening en de
gronden van uw bezwaar. Het bezwaar richten aan:
burgemeester en wethouders van Vlieland. Nadere
informatie over onderstaande vergunningen kunt u
inwinnen aan het loket in het gemeentehuis.

koffie-uur ‘Boswijk’
Het koffie-uur over de ontwikkelingen rond ‘Boswijk’,
dat normaal op de laatste donderdag van de maand is,
wordt verschoven naar donderdag 21 november om
10:00 uur. Bewoners en belangstellenden zijn dan van
harte welkom.

“Vlieland Stapt Over” vragenuurtje in
het oude Raadhuis
Donderdag 21 november bent u van harte welkom
tussen 11 en 12 uurin het Oude raadhuis.
Er is ruimte om vragen te stellen over groene energie
en ook kunt u hulp krijgen bij de overstap naar een
groene energie leverancier.
Neemt u uw jaarafrekening mee, zodat we kunnen
invullen hoeveel gas en elektriciteit u gebruikt, dan
vullen we samen de aanmelding in.
Gewoon binnenlopen voor een duurzaam praatje, het
uitwisselen van ideeën of een kop koffie is natuurlijk
ook mogelijk.

collecte
Het MS fonds heeft een collectevergunning gekregen
voor maandag 18 tot en met zaterdag 23 november
2019.

inloopspreekuur college van B&W

Dinsdag 19 november houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het
gemeentehuis.

ophaaldag tuinafval 19 november

Op dinsdag 19 novemberwordttuinafval opgehaald. U
hoeft uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een
vaste route. Bewoners buiten het dorp moeten hun
tuinafval wel aanmelden. Dit kunt u telefonisch doen of
via onze website doorgeven (www.vlieland.nl) (tot
uiterlijk maandag 18 november 16.00 uur).

gladheidsbestrijding
Het college van B&W heeft een nieuw
gladheidsbestrijdingsplan 2019-2022 vastgesteld.
De strooiroute is aangepast en er is rekening gehouden
met de komst van de nieuwe zorgbuurt. Ook is de
strooiroute versobert, alleen de doorgaande routes en
knelpunten worden gestrooid omdat de gladheid op
Vlieland meestal maar van korte duur is.
De buitendienst van de gemeente rijdt voor de
gladheidbestrijding altijd een vastgestelde route, dit zijn
in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas na
aanhoudende gladheid worden de overige wegen
gestrooid.
De nieuwe vastgestelde route is:
Van de gemeentewerf via de Fortweg en
Korenmansweg naar de Havenweg, Dorpsstraat, W. de
Vlaminghweg, Lutinelaan tot de Juffer, inclusief lus,
Rozebottelweg, De Blinkerd, W. de Vlaminghweg tot de
kolk, Molenglop, Boereglop, Kampweg vanaf
Havenweg, inclusief lus Ankerplaats, Badweg, inclusief
lus Seeduyn, Postweg, Havenweg langs tankstation via
Fortweg naar gemeentewerf, heliplatform.
Naast de vastgestelde route is er aandacht voor:
. de verharde opgang van het voetpad
en schelpenpad
van de Vlaminghweg naar Duinwijck en in het
verlengde daarvan het Rijk lJzeszglop naar de
Dorpsstraat
. de voetgangers trappen van De Blinkerd
naar
Helmweg en Bremweg
. de helling Armhuis
Vlaminghweg
. de ingang Uiterton (zolang deze nog
bestaat)
. daarna de nieuwe zorgwijk
. achter de bejaardenwoningen Berkenlaan
Het gestrooide zout heeft enig autoverkeer nodig om
goed te werken. Waar weinig of geen autoverkeer rijdt,
werkt het zout bij vorst slecht. Direct na het strooien is
het dus nog een tijdje verraderlijk glad en kan het op
sommige stukken zelfs glad blijven.
—
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