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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

tijdelijke verkeersmaatregel
Middenweg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een schuur met kelder op het
perceel Dorpsstraat 12 te Vlieland (ingekomen 13
november).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

In verband met werkzaamheden aan de vloer van de
brandweerkazerne aan de Willem de Vlaminghweg zijn
enkele brandweervoertuigen tijdelijk geplaatst op het
terrein van de brandweer aan de Middenweg.
Omdat het grote brandweervoertuig de bocht vanaf dat
terrein naar de Middenweg niet of slechts met grote
moeite kan halen, is er door de gemeente op de hoek
van de Middenweg en het Betzy Akerslootglop een
afzetting geplaatst zodat daar geen voertuigen meer
kunnen worden geparkeerd.
Het is dan ook niet de bedoeling dat deze afzetting
wordt verplaatst en er toch auto’s worden geplaatst.
Hoewel het om een tijdelijke maatregel gaat is deze
hoek ook zonder afzetting niet bedoeld en ingericht als
parkeerplaats en is parkeren daar ook op andere
momenten niet toegestaan.

ontwerp bestemmingsplan ‘Oost
Vlieland Boslaan 1-27’
-

Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke
ordening (Vro) maken burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp
bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland Boslaan 1-27’
gedurende een termijn van zes weken voor een ieder
ter inzage ligt.
Dit ontwerp bestemmingsplan is een herziening van
een gedeelte van het bestemmingsplan ‘Vlieland Kom’
met het oog op de ontwikkeling van nieuwbouw op de
locatie van de huidige Uiterton.
-

Indienen zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 25 november 2019 tot
en met maandag 6 januari 2020 ter inzage. Tijdens
deze periode is het voor een ieder mogelijk een
gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in
te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen
neemt u contact op met mevrouw M. Veerdig (tel. 0562452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de e
mail indienen.
U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar
via de website van de gemeente Vlieland:
www.vlieland.nl onder Zelf regelen! Publicaties en
bekendmakingen! Ruimtelijke plannen!
Bestemmingsplannen.
Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is:
NL.IMRO.0096.20181402-ONO1

standplaatsenbeleid Vlieland 2019
Nadat het standplaatsenbeleid in 2018 is vastgesteld,
hebben de drie vaste standplaatshouders een
zienswijze ingediend. Dit heeft geleid tot een volledige
evaluatie van het standplaatsenbeleid waarbij de drie
vaste standplaatshouders van 2018/2019 zijn
uitgenodigd om mondeling hun visie te geven over het
gehele beleid. In het nieuwe standplaatsenbeleid is
grotendeels tegemoet gekomen aan de visie van de
standplaatshouders. Voorts hebben er tekstuele
aanpassingen plaatsgevonden. Dit om het beleid
duidelijker te maken. Daarbij is er (meer) aandacht
besteed aan recente jurisprudentie op het gebied van
standplaatsen.
Overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene wet
bestuursrecht maakt het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Vlieland bekend dat met
ingang van de datum van onderhavige publicatie het
standplaatsenbeleid Vlieland 2019 in werking zal
treden. De tekst en toelichting van het
standplaatsenbeleid Vlieland 2019 kunt u vinden op de
website van de gemeente Vlieland onder bestuur &
organisatie.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 26 november houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

vragen over ruimtelijke plannen?

P iete ngym

Op maandag 2 december 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 0562-452707.

Kinderopvang de Jutter organiseert in samenwerking
met Volksonderwijs op dinsdag 26 november
Pietengym met LuisterPiet
voor alle Vlielander kinderen van 2-4 jaar
in de kinderopvang (speellokaal)
brengen 10.30 uur en ophalen 12.00.00 uur.

-

-

-

te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij
bekend dat de volgende woning voor
verhuur worden aangeboden:
Willem de Vlaminghweg 3c
Type woning:
(boven) voor

appartement

—

één- of tweepersoonshuishouden
Indeling:
Eerste verdieping: woonkamer
20,4 m2
slaapkamer 1
15,3 m2
keuken
5,2 m2
badkamer
2,7 m2
berging
5,5 m
netto huurprijs€437,19
Voorwaarden
Een ieder die belangstelling heeft voor deze woning en
staat ingeschreven bij de gemeente Vlieland als
woningzoekende, kan zich hiervoor inschrijven door middel
van een formulier dat verkrijgbaar is aan de balie van het
gemeentehuis of via de website van de gemeente Vlieland,
www. vlieland n 1
Let op!
Samen met het inschrijfformulier moet u een
inkomensverklaring 2018 overleggen. U kunt deze
downloaden van de website van de Belastingdienst of
kosteloos aanvragen via telefoonnummer (0800) 0543.
Ook van uw eventuele partner en/of meerderjarige
medebewoners hebben wij deze verklaring nodig.
Uw kinderen, ook als ze 18 jaar of ouder zijn, worden hierin
niet meegerekend.
Inschrijven voor deze woning kan tot uiterlijk
maandag 2 december 2019 9.00 uur.
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden
ingediend, niet volledig zijn ingevuld of waarbij niet de
gevraagde bijlagen worden bijgevoegd worden niet in
behandeling genomen.

woningtoewijzing
Conform de regels voor woningtoewijzing wordt bij
WoonFriesland voorgedragen de belangstellende met het
hoogste aantal punten die daarnaast voldoet aan de
gestelde eisen in de procedure voor woningtoewijzing zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in 2009 en voldoet aan
de eisen van passend toewijzen van WoonFriesland. Op 29
oktober 2019 is besloten als kandidaat huurder voor de
woning Nieuwestraat 34D voor te dragen de
woningzoekende met inschrijfnummer 1812.01.

nog 10 warmtemetingen aan woningen
beschikbaar
Vorige winter lieten 35 Vlielanders aan hun woning een
warmtemeting uitvoeren door de ECV.
De tevredenheid daarover was hoog en de meesten
hebben daardoor isolatiemaatregelen genomen.
Daarom biedt de gemeente, in samenwerking met de ECV,
ook deze winter weer GRATIS warmtemetingen aan. Wilt u
graag weten of uw woning (nog) goed geïsoleerd is en of u
niet onnodig energie verspilt, geef u dan op voor een
warmtemeting.

Voor een goed warmtebeeld moet er minstens 10 graden
verschil zijn tussen binnen- en buitentemperatuur en er mag
geen verstoring door zonnestralen of neerslag zijn. Droge
en koude winterdagen in de vroege ochtend of avond zijn
daarom het beste moment voor een warmtemeting.
De ECV zal een planning voor de uitvoering maken en u
laten weten wanneer de warmtescan uitgevoerd kan gaan
worden.
Aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst.
U kunt zich bij voorkeur aanmelden per e-mail bij
b.debruijnvlieland.nl of per telefoon 06-12621129, met
opgave van naam, adres en type woning.

IMF-subsidie voor 18 projecten op de
Friese Wadden
Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de derde tender van
2019 subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. Alle
projecten zorgen samen voor een investering van ruim 1,2
miljoen euro in de leefbaarheid van de Friese
Waddeneilanden. Voor Vlieland is de volgende subsidie
toegekend:
Beleef het Vuurboetsduin
Het duingebied rondom de vuurtoren op Vlieland en de
dienstwoning van Staatsbosbeheer worden opnieuw
ingericht. Voor de bezoekers van dit gebied wordt er een
belevingstrap op het duin gemaakt. De routes waar men
van dit mooie gebied kan genieten worden ook duidelijker
aangegeven. Aanvrager: Staatsbosbeheer. Totale kosten
project: € 297.164,- Toegekende subsidie: €35.000,-.
Iepen Mienskipsfûns 2020
In 2020 kan vanaf maandag 13 januari tot en met
donderdag 6 februari (17.00 uur) subsidie uit het IMF
worden aangevraagd. Later dat jaar volgen nog twee
subsidierondes. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan
het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer
informatie en inspirerende projecten op
www. streekwurk .frl/imf.

Zeker Bewegen
Denkt u ook wel eens ‘Ik heb vroeger veel bewogen maar
dat lukt me nu niet meer.’ of ‘Als ik op de grond moet zitten,
dan kom ik echt niet meer overeind’. Of misschien bent u
soms wel eens bang om te vallen.
Herkent u dit? Doe dan mee! Blijven bewegen is voor
iedereen goed! U verbrandt niet alleen calorieën, maar u
voelt zich fitter en soepeler en dat geeft voldoening.
Daarnaast is bewegen ook ontzettend leuk om samen te
doen. In een 6 weken durende cursus bieden wij u
professionele begeleiding en u zult meer bewegingsvrijheid
ervaren dan v56r de cursus. U zult weer in staat zijn fysiek
dingen te doen, waarvan u dacht deze niet meer goed te
kunnen. Ook helpen wij u weer meer souplesse terug te
krijgen. Bent u geïnteresseerd in deze cursus? Laat het dan
weten door contact te zoeken met de buurtcoach. Dit kan
via de mail: tiensun(S2sOortfryslan.nl of u kunt contact
opnemen met Annemarie Kort a.kortvlieland.nl. Bij
voldoende behoefte zal er volgend jaar een cursus Zeker
Bewegen worden georganiseerd op Vlieland.

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: 06-46351 579 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 11.00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nI Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
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