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agenda raadsvergadering maandag 16
december 2019
Aanvang 19:30 uur
Opening en vaststellen agenda
a: Besluitenlijst raadsvergadering 11 november
2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 11
november 2019
Informeren
Mededelingen / stand van zaken
3.
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de
Uiterton
4.
Informatie van het college
Ingekomen stukken
5.
6.
Vragenuurtje
7.
Spreekrecht voor burgers
Besluiten
Voorontwerp bestemmingsplan Achteromweg 3
8.
en 5
9.
Voorontwerp bestemmingsplan
personeelshuisvesting Houter
10. Vervanging riool Vuurboetsplein
11. RES Startdocument
12. Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
13. Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit 2020
14. Bestuursverslag en jaarrekening 2018 & begroting
2019 Stichting Openbaar Onderwijs gemeente
Vlieland.
15. Jaarstukken 2018 Dienst SoZaWe NW Fryslân
16. Vaststelling Verordening Gegevensverstrekking
Basisregistratie Personen (BRP) 2019
17. Belastingverordeningen 2020
18. Verordening rechtspositie Raads- en
commissieleden 2019
19. Begrotingswijziging
20. Benoeming en beëdiging vervangend wethouder
21. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. 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
griffiervlieland nl).

1.
2.

7december 2019

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
Voor handelen in strijd met regels vimteIijke ordening
• Voor de interne verbouw van de loods op het
perceel Korensmansweg 6 te Vlieland tot stalling
voor twee paarden (ingekomen 4 december 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
•
Voor de bouw van een loods met drie units op het
perceel Havenweg 38, 40 en 42 e Vlieland
(verzonden 5 december).
•
Voor de verbouw van een loods op het perceel
Fortweg 4 te Vlieland (verzonden 5 december
2019).

verleende overige vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunning(en) hebben verleend:
Evenementenverciunning
•
0W, kerstmarkt 21 december 2019, Kerkplein,
verleend 3 december 2019;
•
Bunkercomitie, 31 december / 1januari,
Schuurfeest Oud en Nieuw, Middenweg, verleend
5 december 2019.
Tijdelijke standplaatsvergunning
•
0. Pieper, tijdelijke standplaats oliebollen
Dorpsstraat, 28 tlm 31 december, verleend 3
december 2019;

bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergunningen. Dit kan binnen 6 weken na de dag van
bekendmaking van de vergunningen.

gemeentewerf gesloten

Uw bezwaarschrift dient te voldoen aan de navolgende
eisen: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving
van de vergunning waartegen u bezwaar maakt, en
redenen/motivatie van uw bezwaar (bezwaargronden).
Stuur het bezwaarschrift naar het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Nadere informatie kunt u vinden op
de website.

Dinsdag 10 december is de gemeentewerf gesloten.
De buitendienst heeft namelijk een studiedag.
Wit- en bruingoed wordt wel gewoon gehaald.

U kunt ook informatie inwinnen aan het loket in het
gemeentehuis.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 10 december houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het
Gemeentehuis.

inzameling wit- en bruingoed dinsdag 10
december

Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
kunnen gratis worden afgegeven op de Milieustraat of mag
u op de tweede dinsdag van de maand aan de weg zetten.
Meld uw wit- en bruingoedafval tenminste één werkdag
voor de ophaaldag aan. Dit kunt u doen via de website van
de gemeente Vlieland of telefonisch via 0562-452700.
spreekuur dierenarts 14 december

Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 14
december in de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat 152 te
Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch consult kunt u
bellen met 06-23484561 op maandag, woensdag en vrijdag
van 18.00 uur tot 19.00 uur. Medicijnverstrekking en
spoedgevallen gaan via de huisarts, telefoon 0562-451307.
oproep om de ingang van winkels
toegankelijk te houden

Voor mensen met een scootmobiel of een rollator is het
vaak lastig een winkel binnen te gaan door fietsen en
borden die voor de ingang staan. Graag de ingang
vrijhouden naar de weg zodat iedereen toegang heeft.
vragen over ruimtelijke plannen?

Op maandag 16 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.
gratis je eigen
kerstboom zagen

4,

Ook dit jaar is het weer
mogelijk om gratis je eigen
mooiste Vlielander
dennenboom te bemach
staatsbosbeheer
tigen. Op zaterdag 7 decem
ber 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! 0 ja, schoenen met een stevig profiel zijn ook
handig, het kan spekglad zijn op de duinhellingen waar veel
rendiermos groeit. Graag tot dan!
De boswachters van Staatsbosbeheer Vlieland.
schrijf voor Amnesty’s Write for

Rights

Elk jaar op 10 december, de dag van de rechten van de
Mens, doen mensen over de hele wereld mee met Write for
Rights. Ze schrijven brieven voor mensen die worden
gemarteld of gediscrimineerd of ten onrechte gevangen
zitten. Al die brieven komen op het bureau van machtsmis
bruikers terecht. Postzakken vol. Die kunnen de autoriteiten
niet negeren. Het resultaat? Gewetensgevangenen komen
vrij, discriminerende wetten worden aangepast, daders
worden berecht. Dit jaar staan 10 jonge mensen centraal,
onder wie de Iraanse Yasaman Aryani die 16 jaar cel kreeg
omdat ze zonder sluier actievoerde tegen de verplichte
hoofddoek. En de Syrische Sarah Mardini en de Ier Seân
Binder die 25 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen omdat ze
in Griekenland vluchtelingen uit zee redden.

Op dinsdag 10 december bent u tijdens het inloopspreekuur
van 15.00 tot 16.00 uur van harte welkom in de Tribunezaal
om uw brief te schrijven of uw geschreven brief achter te
laten. Hier zijn ook voorbeeld brieven aanwezig. Meer
informatie vindt u op www.amnesty.nI/write-for-rights.
openbare verlichting
Dark

Sky

—

proefproject

Waddengebied afgelopen

In het kader van Dark Sky Waddengebied is een aantal
lantaarnpalen uitgeschakeld tijdens het afgelopen halfjaar.
Dit proefproject liep tot 1 december 2019 en is nu
afgelopen, wat betekent dat de Iantaarnpalen weer
aangezet zullen worden. De resultaten van de proef worden
gebruikt voor het maken van een integraal beheerplan
openbare verlichting. Uw ervaringen met de openbare
verlichting en de proef zijn nog steeds van harte welkom.
Denkt u dat de verlichting wel een beetje minder kan?
Stoort u zich ergens aan verlichting? Kunnen er straat
lantaarns uit? Hoe heeft u de proef ervaren? Denk met ons
mee en doe een melding op onze website
https:Iltinyurl.comly37v8s4g.
collectieve zorgverzekering voor inwoners
met een laag inkomen

De AV Frieso is een collectieve zorgverzekering van De
Friesland. Inwoners met een minimuminkomen krijgen
hiermee korting op een basisverzekering en aanvullende
zorgverzekering. Inwoners kunnen voor 2020 kiezen uit
twee verschillende vergoedingenpakketten:
De AV Frieso-Compleet is te vergelijken met de huidige AV
Frieso, en biedt een breed pakket voor inwoners met een
laag inkomen met voor 2020 (verwachte) hoge zorgkosten.
De AV Frieso-Compact is een minder breed pakket met
vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen en voor
2020 (verwachte) lage zorgkosten. In het Vergoedingenoverzicht AV Frieso Compleet en Compact 2020 staat een
complete lijst per pakket met vergoedingen. Deze lijst kunt
u vinden op www.sozawe-nw-frvslan.nl. Voor beide aanvul
lende verzekeringen geldt dat kinderen tot 18 jaar gratis zijn
meeverzekerd. De hoogte van het eigen risico voor 2020
blijft € 385,00.
De premies en kortingen: in 2020 bedraagt de maandpremie voor Compleet € 148,64; voor Compact € 136,55.
Wie kan deelnemen? De voorwaarden om deel te nemen
aan de collectieve zorgverzekering AV Frieso zijn.
• De deelnemer moet 18 jaar oud zijn
• In de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland of
Waadhoeke wonen
• Een inkomen hebben dat lager is dan 130% van de nettobijstandsnorm.
• Een basisverzekering hebben afgesloten bij De Friesland.
Let op: overstappen moet vé6r 1 januari!
Aanmelden, wijzigen of opzeggen
• Inwoners die nu al AV Frieso verzekerd zijn en kiezen
voor Compleet hoeven niets te doen. De verzekering
wordt automatisch verlengd.
• Alle inwoners van de gemeenten Terschelling of Vlieland
kunnen via www.gezondverzekerd.nI hun AV Fneso
wijzigen, afsluiten of beëindigen.

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@vlieIand.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
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

