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agenda raadsvergadering
maandag 16 december 2019

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

aanvang 19:30 uur
1
Opening en vaststellen agenda
2.
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
1 0. Vervanging riool Vuurboetsplein
11
RES Startdocument
1 2. 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
1 6. Vaststelling Verordening Gegevensverstrekking
Basisregistratie Personen (BRP) 2019
17. Belastingverordeningen 2020
1 8. Verordening rechtspositie Raads- en
commissieleden 2019
1 9. Begrotingswijziging
20. Benoeming en beëdiging vervangend wethouder
21. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
ww.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
griffier@vlieland.nl).

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
. Voor het aanbrengen van een zonwering op deel van
het terras van ‘t Badhuys, Badweg 5 te Vlieland
(ingekomen 10 december 2019).
. Voor de bouw van een bedrijfshal op het perceel
Korenmansweg 23 te Vlieland (ingekomen 1 1
december 2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

.

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.
Kerstcross, 26 december 201 9 van 1 2.00 uur tot 14.00
uur, bos en kampeerterrein Stortemelk, melding
ontvangen 7 december 2019.

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen n het beschermd stads- en dorpsgezicht
Voor het vervangen en verhogen van de kap van het
pand Dorpsstraat 200 te Vlieland (ingekomen 5
november 2019).
. Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel
Kerkplein 2 te Vlieland (ingekomen 16 oktober 2019).
. Voor het plaatsen van een dakraam op het perceel
Kerkplein 5a te Vlieland (ingekomen 22 november
2019).
. Voor de vervangende nieuwbouw van het pand
Duinkersoord 52 te Vlieland (ingekomen 28 november
2019).

.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
. Voor het plaatsen van een schuur met kelder op het
perceel Dorpsstraat 1 2 te Vlieland (verzonden 1 1
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.
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. U kunt ook informatie inwinnen aan het
loket in het gemeentehuis.

melding activiteitenbesluit
Ontvangen een melding op 2 december 2019.
Betreft: het in werking hebben van de havenwinkel (betreft
legalisatie). Locatie: Havenweg 72, 8899 BC Vlieland,
gemeente Vlieland.
Voor deze melding gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail
info(fumo.nl oftel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de
Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

spreekuur welstandscommissie
Hûs en Hiem
Woensdag 18 december bezoekt een delegatie van de
welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente Vlieland en
houdt spreekuur in het gemeentehuis van 1 1 .00-1 3.00 uur.
Mocht u vragen hebben op het gebied van welstand, dan
kunt u een afspraak maken met de gemeente Vlieland,
afdeling RO-BWT, telefoon 0562-452707.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 1 7 december houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het gemeentehuis.

ophaaldag tuinafval 17 december
Op dinsdag 1 7 december wordt tuinafval 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).

nieuwe A- en B-ontheffingskaartjes
Vanaf maandag 1 6 december worden er nieuwe
ontheffingskaartjes uitgegeven voor de A- en B
ontheffingen. Dit zijn plastic kaartjes ter grootte van een
creditcard. Hierbij zullen ook kleinere hoesjes geleverd
worden. Uiteraard blijven de huidige ontheffingskaarten
gewoon geldig. Mocht u de nieuwe kleinere ontheffingskaart
alvast willen gebruiken dan kunt u uw oude ontheffingskaart
gratis omruilen aan het loket op het gemeentehuis. U dient
uw oude ontheffingskaart wel in te leveren.

spreekuur dierenarts 14 december
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 14
december in de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat 1 52 te
Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch consult kunt u
bellen met 06-23484561 op maandag, woensdag en vrijdag
van 18.00 uurtot 19.00 uur. Medicijnverstrekking en
spoedgevallen gaan via de huisarts, telefoon 0562-451307.

de Jutter viert Kerst

Stortemelk
vacature voor assistent-bedrijfsleider
camping-supermarkt
Stichting Rekreatiebelangen Vlieland zoekt een
enthousiaste assistent-bedrijfsleider voor de
supermarkt op kampeerterrein Stortemelk (geopend
van 1 april tot 1 oktober).
Op het kampeerterrein ben je de gastheer(vrouw) en
meewerkend leidinggevende van de campingsupermarkt.
Je gaat voor het beste resultaat van de winkel en je bent
mede verantwoordelijk voor het efficiënt laten verlopen van
alle voorkomende taken en werkzaamheden in de winkel.
Je zorgt ervoor dat de klanten graag terugkomen. De
campingsupermarkt is een winkel met een breed
assortiment artikelen. In de (zeer) drukke zomermaanden
stuur je een team aan van ongeveer 20 vakantiewerkers.
We bieden:
.
een leuke en verantwoordelijke baan op een prachtige
locatie op het Waddeneiland Vlieland
.
een jaarrond flextime-baan met een marktconform
salaris volgens de CAO verblijfsrecreatie.
.
deelname in het ABP pensioenfonds
Wij vragen:
.
minimaal MBO werk- en denkniveau, eventueel
aangevuld met relevante vakdiploma’s
.
een achtergrond in een retailorganisatie
.
ervaring met het Ieidinggeven aan medewerkers
.
een commerciële, service- en resultaatgerichte instelling
.
een ruime productkennis
.
een flexibele instelling
Indien deze functie je iets lijkt, mail dan voor 30 december
201 9 een sollicitatiebrief met cv naar jv@stortemelk.nl tav.
Jan van der Veen.
Wil je eerst meer informatie?
Bel dan naar kampeerterrein Stortemelk 0562 451225 en
vraag naar Jan van der Veen of stuur een mail naar
jvstortemelk.nl.

Op donderdag 1 9 december viert De Jutter Kerst. Om 17.00
uur is er een samenzang met de fanfare bij de kerstboom
op het plein van De Jutter. Hier zingen we met elkaar een
aantal kerstliederen, daarna start in De Jutter de musical
“Volg die ster” deze wordt gespeeld door kinderen uit groep
4, 5, 6 en 7. De eindtijd zal rond 18.15 uur liggen. We
zouden graag dit kerstfeest met Vlieland vieren, daarom
nodigen we u allen van harte uit om bij de samenzang en
de musical aanwezig te zijn.
We hopen deze avond ook de nieuwe geluidsinstallatie van
De Jutter officieel in gebruik te nemen.
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
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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
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