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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een dakraam op het perceel
Kerkplein 5a te Vlieland (ingekomen 22 november
2019).
voor brandveilig gebruik
• Voor het brandveilig gebruik van het pand Badweg
3 te Vlieland (ingekomen 22 november 2019).
voor bouwen
• Voor de vervangende nieuwbouw van het pand
Duinkersoord 52 te Vlieland (ingekomen 26 november
2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwtvlieland.nI.

verleende evenementenvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op
25 november 2019 een evenementenvergunning
hebben verleend aan
• de Geitebreiers,voor een autopuzzeltocht Sterrit”
op 22 maart 2020, op diverse locaties inclusief de
Dorpsstraat.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunning. Dit kan tot 6 weken na de dag van
verlening 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 deze
vergunning kunt u inwinnen aan het loket in het
gemeentehuis.
.

gewijzigde datum bijeenkomst
bedrijventerrein
De bijeenkomst die gepland stond op maandagavond 2
december in Badhotel Bruin voor de ondernemers en
gebruikers van het bedrijventerrein, wordt verplaatst
naar maandag 6 januari 2020.
Graag gaan wij in gesprek met de ondernemers en
gebruikers van het bedrijventerrein over wat er speelt
op het bedrijventerrein maar vooral wat er in de
komende decennia aan ontwikkelingen wordt verwacht
of gewenst.
De locatie voor de bijeenkomst is ook gewijzigd. Deze
zal nu plaatsvinden in het gemeentehuis om 19.30
uur (inloop vanaf 19.15 uur).
We hopen op een grote opkomst en een goede
inhoudelijke discussie.
Kom meepraten en deel je ideeënl

30 november 2019

geen inloopspreekuur college
Op dinsdag 3 december is er geen inloopspreekuur van
het college van B&W.

inzameling grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 3 december wordt het grof huishoudelijk
afval opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar
geen oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. U dient
dit van tevoren (tot uiterlijk maandag 2 december 16.00
uur) telefonisch op te geven via telefoonnummer (0562)
452700 of via de hoofdpagina van onze website
www.vlieland.nl in het blok Voor u geselecteerd’.

rijbewijs 75-plussers tijdelijk met
maximaal 1 jaar verlengd
Vanaf 1 december 2019 gaat een tijdelijke verlenging
van het rijbewijs voor 75-plussers in. 75-plussers
mogen dan onder bepaalde voorwaarden blijven rijden
met een rijbewijs dat verlopen is.
Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de
administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn
gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij
bericht van het CBR. De administratieve verlenging
wordt geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister.
Voor de mensen die binnen de regeling vallen wordt er
in het Rijbewijzenregister een code 106 geplaatst
achter de categorie A, B, BE en/of T. Deze is alleen te
zien in het Rijbewijzenregister, niet op het rijbewijs. De
regeling geldt voor maximaal 1 jaar. Ga voor meer
informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs
naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenriibewijs.

energieloket maandag 2 december
Antoine Maartens, werkzaam voor de stichting
Urgenda, is maandag 2 december aanwezig in het
gemeentehuis van 15.00 tot 16.00 uur om vragen te
beantwoorden over duurzaamheid. Heeft u een vraag
of wilt u advies over bijvoorbeeld energie besparen, uw
huis verduurzamen, zonnepanelen, isoleren of andere
zaken op energiegebied, maak dan gebruik van zijn
kennis.
Komt maandag 2 december u niet gelegen, dan kunt u
Antoine ook altijd bellen (06-26160892) of mailen
(antoine.maartensturgenda.nl).

aankomst Sinterklaas
Op 5 december komt
Sinterklaas om 9:30 uur met
zijn pakjesboot aan op
Vlieland. Burgemeester Tineke
Schokker zal hem
verwelkomen. Daarna maakt
de Sint een rondgang door het
dorp, vergezeld van de
Fanfare.

even voorstellen

oefeningen NAVO Vliehors

Misschien bent u haar al tegen
gekomen, want het is al een tijdje
geleden (1 augustus 2019) dat
Sandra ter Veen begonnen is
als beleidsmedewerker
Onderwijs, Welzijn & Sport.
Sandra werkte hiervoor o.a. als
managementadviseur, buurt(opbouw)werker en coördinator
mantelzorg. Op dit moment woont ze nog in het Groningse
Warffum en een aantal dagen in de Uiterton. Volgend jaar
wil ze definitief op Vlieland komen wonen.
Vanuit de gemeente zal ze zich de komende periode o.a.
bezig houden met sportbeleid & het lokale sportakkoord,
onderwijsbeleid, samenwerking binnen het gebouw De
Jutter, (positieve) gezondheid en de invulling van
welzijnswerk in de Boswijk.
Sandra is bereikbaar via email s.terveenvlieland.nl of
0562-452711.

Nederlandse F-1 6 vliegers oefenen in de periode van
maandag 2 december tot en met vrijdagochtend 6
december in het afwerpen van bommen met explosieve
lading op NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op
Vlieland. De F-16’s vliegen vanaf vliegbasis Volkel. De
bommen die afgeworpen worden zijn van het type MK82
(500 ponders). De vluchten vinden in de ochtend en in de
middag plaats.
Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidshinder
van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in,
waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de
daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor
het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze
mobiele meetposten staan in direct contact met de
verkeerstoren van de Vliehors Range.
Voor informatie over vliegbewegingen zie
www.defensie.nl/actueel/vlieqbewegingen of NOS teletekst
pagina 766. Voor klachten kunt u eveneens terecht op de
website van Defensie.

eerste buurtcoach van Vlieland

Tjensun Muller is sinds kort de buurtcoach van Vlieland.
Voor het eerst is de uitvoering van het jeugd- en sportbeleid
verbonden in één functie als buurtcoach. Sport Fryslân
verzorgt de coördinatie en uitvoering van het project
Buurtcoach in de gemeente Vlieland 2019—2022.
De verbinding tussen het sport- en jeugdbeleid van de
gemeente is uniek. De gemeente Vlieland wil hiermee
stimuleren dat meer kinderen en jongeren veilig en gezond
kunnen opgroeien in hun eigen omgeving met steun van
hun ouders en hun sociale omgeving.
Inzet buurtcoach
De buurtcoach houdt zich als eerste bezig met de jeugd op
Vlieland. Het organiseren van nieuwe sportieve, culturele
en vrijetijdsactiviteiten zijn daar een onderdeel van. Daarbij
legt de buurtcoach verbindingen tussen sport en bewegen
en sectoren zoals onderwijs, kinderopvang en zorg. Zijn
focus ligt voornamelijk op het organiseren van
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren in de leeftijd
van 7 tot 16 jaar. Het uiteindelijke doel is om het voor alle
inwoners van Vlieland mogelijk te maken om voldoende,
structureel en verantwoord te bewegen.
gratis je eigen
kerstboom zagen

Ook dit jaar is het weer mogelijk
om gratis je eigen mooiste
Vlielander dennenboom te
bemachtigen. Op zaterdag 7
staatsbosbeheer
december tussen 10.00 en
15.00 uur ben je welkom op het Vuurboetsduin (bij de kolk
omhoog). De zagen staan scherp voor je klaar, de warme
chocomel ook.
Kijk uit, het kan glad zijn
O ja, schoenen met een stevig profiel zijn ook handig, het
kan spekglad zijn op de duinhellingen waar veel rendiermos
groeit. Als het vochtig in het duin is, ontstaat er een onder
de laag rendiermos een soort snotlaag, waar je gemakkelijk
op uit kunt glijden.
Graag tot dan,
De boswachters van Staatsbosbeheer Vlieland.

campagne Vlieland Stapt
Over

VLIELAND

Eenvoudig overstappen naar een
C02-vrije energieleverancier
De posters van de campagne ‘Vlieland
Stapt Over’ kleuren heel wat ramen en
prikborden op Vlieland groen. De
campagne roept inwoners en bezoekers
van Vlieland op om over te stappen naar
een groene, 002-vrije
energieleverancier? Maar wat is nu toch
échte groene 002-vrije energie? Het
korte antwoord: groene stroom die van
Nederlandse bodem komt en duurzaam
is opgewekt.
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Overstappen
Of u nu een bezoeker, inwoner of vakantiewoning bezitter
van Vlieland bent, overstappen naar een échte groene
energieleverancier is heel eenvoudig. Ga naar
www.vlieland.staptover.nu, vul uw jaarverbruik ïn (aantal
kWh elektriciteit en m3 gas) en zie de groene energiealternatieven (en bijbehorende kosten) in één overzicht.
Overstappen kost geen geld, de prijzen zijn vaak
vergelijkbaar met ‘reguliere’ energietarieven. Overstappen
hangt soms wel af van huidige contractafspraken. Mocht u
een langer lopend contract hebben kunt u wel alvast
aangeven per einddatum te willen overstappen.
Energiebedrijven regelen dat dan onderling. Ook vanaf de
vaste wal kunt u overstappen op Vlielandse groene
zonnestroom zo heeft u altijd een beetje Vlieland in huis!
-

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: 06-15249717/0562-452700
Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
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