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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
en bouwen
• Voor de splitsing van een recreatieappartement en
de verbouw van een dakkapel op het perceel
Dennenlaan 8 te Vlieland (ingekomen 15 december
2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en
Ondersteuning is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de
Basis Registratie Personen (BRP) staan ingeschreven.
Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland
maakt de teamleider van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning bekend dat de gemeente Vlieland het
voornemen heeft onderstaande personen uit te
schrijven uit de BRP. Op basis van dit voornemen
worden onderstaande personen in de gelegenheid
gesteld om, gedurende drie weken vanaf de datum van
deze publicatie, informatie te geven over hun
daadwerkelijke verblijfplaats. Indien de gemeente
Vlieland geen nadere adresinformatie ontvangt, zal na
deze periode van drie weken de bijhouding van de
persoonslijst worden beëindigd.

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 vervangen en verhogen van de kap van
het pand Dorpsstraat 200 te Vlieland (verzonden
18 december2019).
•
Voor het plaatsen van een dakraam op het perceel
Kerkplein 5a te Vlieland (verzonden 18 december
2019).

naam en voornaam
Boot, Ricardo
Vandura, Richard

geboortedatum
09-09-1996
12-08-1994

inschrijving nieuwe woningen locatie
De Zeester gestart

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.

ter inzagelegging Regeling
gegevensverstrekking basisregistratie
personen Vlieland
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken
bekend dat zij op 17 december 2019 hebben
vastgesteld de regeling gegevensverstrekking
basisregistratie personen Vlieland.
De regeling ligt met ingang van 23 december 2019
voor een periode van 3 maanden ter inzage en kan
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis worden
ingezien. Nadere informatie omtrent de regeling kunt u
desgewenst krijgen bij de heer J. Smit op nummer
0562-452710.

Het formulier waarmee mensen die staan ingeschreven
als woningzoekende bij de gemeente Vlieland hun
belangstelling kenbaar kunnen maken voor een woning
op de locatie van de voormalige basisschool De
Zeester, is nu beschikbaar.
U kunt het formulier downloaden vanaf de website van
de gemeente Vlieland: https://www.vlieland.nl/v-zelf
regeIen/woningtoewizin 43698/item/inschriiven-voornieuwe-woningen-de-zeester 51 230.html of ophalen bij
het gemeentehuis.
Ook staat er een informatiefolder over de woning
online, welke ook ter inzage ligt in het gemeentehuis.
Inschrijven kan tot en met 6 januari 2020.

besluitenlijst raadsvergadering
maandag 16 december 2019
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 16december2019, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering 11 november2019
Besluit: De besluitenhijst van 11 november 2019
vast te stellen.
2. Ingekomen stukken
Besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
3. Voorontwerp bestemmingsplan Achteromweg 3&5
Besluit: in te stemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan Vlieland
Achteromweg 3 en 5’ en dit Vrij te geven voor de
inspraak en het overleg.
4. Voorontwerp bestemmingsplan
prsoneelshuisvesting Houter
Besluit: in te stemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland
Personeelshuisvesting Houter’ en dit vrij te geven
voor de inspraak en het overleg.
5. Vervanging riool Vuurboetsplein
Besluit met inachtneming van met amendement:
1. een krediet beschikbaar te stellen van €1 30.000
ten behoeve van het vervangen van het riool op
het Vuurboetsplein te dekken uit de
voorziening rioleringen;
2. Vergroten infiltratiecapaciteit voor hemelwater in
de Willem de Vlaminghweg en Nieuwestraat;
3. Herbeoordeling van de veiligheid en de
bruikbaarheid van de weginrichting.
6. RES Startdocument
Besluit:
1. Deel te nemen aan het traject voor de opstelling
van de Friese Regionale Energiestrategie zoals
omschreven in het Startdocument Regionale
Energie Strategie Fryslân d.d. 12-7-2019;
2. Hiervoor een bijdrage van €342,- beschikbaar te
stellen;
3. Dit te dekken uit EP000007 milieubeheer
algemeen.
7. Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
Besluit: de heer Michel Boot met terugwerkende
kracht per 1juni 2019 aan te wijzen als Functionaris
Gegevensbescherming voor de gemeenteraad van
de gemeente Vlieland.
8. Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit 2020
Besluit: De voorgedragen kandidaten voor de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan
en te (her)benoemen conform het voorstel van het
Algemeen Bestuur van Hûs en Hiem van 16
november 2019.
9. Bestuursverslag en jaarrekening 2018 & begroting
2019 Stichting Openbaar Onderwijs gemeente
Vlieland.
Besluit:
1. het Bestuursverslag en jaarrekening 2018 van
de Stichting 00V goed te keuren;
2. in te stemmen met de Begroting 2019 van de
Stichting 00V;
3. de Stichting 00V in een bestuurlijk overleg te
verzoeken om de stukken ruim voor de gestelde
termijnen in te dienen om een tijdige afhandeling
te waarborgen.
10. Jaarstukken 2018 Dienst SoZaWe NW Frvslân
Besluit: kennis te nemen van de jaarrekening 2018
—

—

,

van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân.
11. Vaststelling Verordening Gegevensverstrekking
Basisregistratie Personen (BRP) 2019
Besluit: vast te stellen de Verordening
Gegevensverstrekking Basisregistratie personen.
12. Belastingverordeningen 2020
Besluit: De volgende belastingverordeningen 2020
vast te stellen:
a. Verordening onroerendezaakbelasting 2020
b. Verordening afvalstoffenheffing 2020
c. Verordening reinigingsrechten 2020
d. Verordening rioolhefflng 2020
e. Verordening toeristenbelasting 2020
f. Verordening watertoeristenbelasting 2020
g. Verordening forensenbelasting 2020
h. Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
i. Verordening precariobelasting 2020
j. Legesverordening 2020
k. Verordening hondenbelasting 2020
13. Verordening rechtspositie Raads- en
commissieleden 2019
Besluit: vast te stellen de Verordening rechtspositie
Raads- en commissieleden 2019.
14. Begrotingswijziging
Besluit: de derde wijziging van de
programmabegroting gemeente Vlieland 2019 vast
te stellen.
15. Motie vreemd aan de orde van de dag
Verzoekt het college:
Ter ondersteuning van de lopende inzamelactie,
een eenmalige subsidie te verstrekken, ter
aanvulling tot het benodigde bedrag, van maximaal
€ 5.000, ten behoeve van de aankoop van een
zwembadlift en dit bedrag te dekken uit de
egalisatiereserve Welzijn en Cultuur.
16. Benoeming en beëdiging vervangend wethouder
Besluit:
1. kennis te nemen van het door het college aan
wethouder R. Hoekstra verleende verlof als
gevolg van ziekte, met als ingangsdatum 26
november 2019. Van rechtswege eindigt het
verlof na zestien weken, zijnde 16 maart 2020.
2. met ingang van 16 december 2019 te benoemen
als wethouder (tijdbestedingsnorm 90 %) ter
tijdelijke vervanging wegens ziekte: de heer P.D.
Visser. De vervanger is van rechtswege
ontslagen met ingang van, de dag waarop
zestien weken zijn verstreken sinds de dag
waarop het verlof is ingegaan.
3. de financiële consequenties van de tijdelijke
vervanging te verwerken in de eerstvolgende
begrotingswijziging.
De voorzitter, C. Schokker-Strampel
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg

geen inloopspreekuur college B&W
Dinsdag 24 en dinsdag 31 december is er geen
inloopspreekuur in het gemeentehuis. Wij verwelkomen
u graag weer in het nieuwe jaar.

reminder: bijeenkomst
bedrijventerrein Oosterseveld op
maandag 6 januari.
Op maandag 6 januari 2020 is er het gemeentehuis om
19.30 uur een bijeenkomst voor de ondernemers en
gebruikers van het bedrijventerrein. Graag gaan wij in
gesprek over wat er leeft en speelt op het
bedrijventerrein, maar vooral over wat er voor de
komende decennia aan ontwikkelingen verwacht of
gewenst wordt. Dit in het kader van het nieuwe
bestemmingsplan dat in voorbereiding is.
We hopen op een grote opkomst en een goede
inhoudelijke discussie. Kom meepraten en deel je visie
en ideeën!

vooraankondiging we
energy game
Op 20januari van 19:30 tot
22:00 uur in Badhotel Bruin
Noteer vast in je agenda en
speel mee!
Een serious game voor alle
inwoners en bedrijven van Vlieland,
die
de discussie over de energietransitie op gang brengt.
Het spel wordt gespeeld onder leiding van de Hanze
Hogeschool.
Hoe maak je Vlieland energieneutraal? Stel de ideale
duurzame energiemix vast van productie, winst,
mensen, regelgeving en planeet. Een kwestie van slim
onderhandelen en goed combineren. Waarbij het team
dat de gemeenschap van voldoende energie voorziet
én daarbij alle verschillende belangen in evenwicht
houdt, wint.
Zie ook: https://www.we-energy.eu/roiect-we-energy
game!

hoe zat het ook alweer met bouw- en
sloopafval?
De gemeente Vlieland is verplicht er voor te zorgen dat
afval afkomstig van huishoudens (waaronder
recreatiewoningen) op een juiste wijze wordt
ingezameld en verwerkt. Om de kosten daarvan te
kunnen betalen, wordt aan alle huishoudens een
speciale belasting opgelegd: de afvalstoffenheffing.
Bedrijven betalen deze afvalstoffenheffing niet. Zij
betalen reinigingsrechten voor het inzamelen en
verwerken van bedrijfsafval en stortkosten voor het op
de gemeentewerf aanleveren van bijvoorbeeld bouw
en sloopafval.
Vanaf 1januari 2015 kunnen particulieren groen afval,
grof huishoudelijk afval, een kleine hoeveelheid bouw
en sloopafval en overig afval gratis inleveren aan de
milieustraat. Dit geldt voor afval van alle adressen die
afvalstoffenheffing betalen. Voor bedrijven is dit echter
niet gratis. Bedrijven dienen altijd te betalen voor deze
afvalstromen, 5ôk wanneer dit bij particulieren vandaan
komt. Degene die afval aanbiedt op de milieustraat
wordt dus gezien als de ontdoener van het afval. Deze
regel gaan we dan vanaf 1 januari 2020 ook weer strak
hanteren. Als er twijfel bestaat over de herkomst van
het afval, moet door de aanbieder worden aangetoond
van welk adres het afval afkomstig is. Indien dit niet kan
worden aangetoond kan de medewerker aan de
milieustraat het afval weigeren.

openingstijden gemeentehuis rond de
feestdagen
Op vrijdag 27 december en woensdag 1 januari is het
gemeentehuis de gehele dag gesloten.
Op dinsdag 31 december is het gemeentehuis alleen ‘s
morgens geopend.

lichtjes op oorlogsgraven.
Op 24december2019 om 19:30 uur willen wij als team
van Bunkermuseum Wn 12H op Vlieland, Iichtjes gaan
plaatsen op de oorlogsgraven op het kerkhof van
Vlieland. Hiermee willen wij even stilstaan op deze
kerstavond bij hen die gevallen zijn voor onze vrijheid.
Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wij
verzamelen om 19:15 uur voor de ingang van het
kerkhof op het Kerkplein. Hier wordende lichtjes
ontstoken waarna wij naar de oorlogsgraven lopen om
bij elk graf een lichtje te plaatsen.
Het idee komt van een traditie die elk jaar op de
Canadese begraafplaats in Holten plaatsvindt. In
Holten plaatsen kinderen elk jaar op kerstavond op alle
graven brandende kaarsen. Op dit moment worden er
al op een kleine 250 oorlogsbegraafplaatsen Iichtjes
geplaatst op kerstavond. Wij zorgen voor de Iichtjes, wij
kunnen nog wel mensen gebruiken die mee willen
helpen om de lichtjes te dragen en te plaatsen.

openingstijden gemeentewerf en
afvalinzameling rond de feestdagen
In verband met de feestdagen wordt er deze week
geen grof huishoudelijk afval! wit- en bruingoed en
tuinafval opgehaald. De ophaaldag van de
huishoudelijke containers is op dinsdag 24 december.
De gemeentewerf en milieustraat zijn gesloten op
vrijdag 27 december. Wel zal die dag het bedrijfsafval
worden ingezameld.
Woensdag 1 januari zijn de gemeentewerf en
milieustraat eveneens gesloten. Wel zullen de
buitendienst-medewerkers van de gemeente er die
eerste dag van het nieuwe jaar weer voor zorgen dat
de straten en wegen van Vlieland worden opgeruimd
en schoongeveegd.

geen Vlielands kwartier
Vanwege de kerstvakantie is Annemarie Kort van
maandag 23 december tot vrijdag 3 januari afwezig. Op
woensdag 25 december en woensdag 1 januari is er
geen inloopspreekuur in de Uiterton. Voor spoedvragen
over Wmo en Jeugdwet kunt u contact opnemen met
de Toegang van het gebiedsteam in Harlingen, telefoon
140517

woningtoewijzing
Op de te huur aangeboden bovenwoning Willem de
Vlaminghweg 3C is door 12 woningzoekenden met een
economische binding ingeschreven.
Het college heeft besloten als kandidaat huurder bij
WoonFriesland voor te dragen de belangstellende met
het hoogste aantal punten die voldoet aan de
voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze
sociale huurwoning. Dit is de woningzoekende met
nummer 1607.01, met 216 punten. Deze
woningzoekende stond ingeschreven sinds juli 2016.

oud- en nieuwviering 201912020
Sinds jaar en dag wordt het nieuwe jaar op Vlieland
spectaculair ingeluid door een aantal Vlielanders, die met
motor- bromfietsen (zonder uitlaat) door het dorp rijden.
Voor zover bekend is Vlieland nog de enige gemeente waar
dat op deze ludieke’ wijze plaatsvindt. Uiteraard weet
iedereen dat het wettelijk gezien op deze wijze niet kan en
mag, maar zowel de motorrijders als de toeschouwers
beleven er veel plezier aan. Dit komt ook omdat de
motorrijders zich altijd aan de gemaakte afspraken houden.
Zowel de gemeente als de politie vinden het belangrijk dat
het brommer/motorrijden tijdens de nieuwjaarsnacht veilig
en zonder ongelukken verloopt en stellen het op prijs dat zij
ook nu weer met enkele vertegenwoordigers van de rijders
afspraken hebben kunnen maken om één en ander goed te
kunnen laten plaatsvinden. Aanspreekpunt voor gemeente
en politie maar zo nodig ook voor de rijders is Brian List.
Brian zal worden bijgestaan door enkele andere ervaren
rijders.
Voor de ervaren rijders maar vooral ook voor de nieuwe
generatie zetten wij deze afspraken nog even op een rijtje:
Voor de motor- en brommerrijders:
• Even na “nieuwjaar” verzamelen bij het Westend
• Start om ongeveer 00:10 uur.
Niet door de Dorpsstraat naar het startpunt toe rijden!!
• Motor- en brommerrijders geen drank op en ook niet
onder invloed van drugs zijn.
• Altijd gezamenlijk en met veilige snelheid rijden.
Onder gezamenlijk wordt met name verstaan: niet met
kleinere afzonderlijke groepen door het dorp rijden
terwijl de grote groep elders op het eiland rijdt. Dit leidt
bij toeschouwers tot verwarring en kan ongelukken tot
gevolg hebben.
• Voorop rijdt een brommer bestuurd door Brian List,
herkenbaar aan een oranje jas. De brommers rijden
zoveel mogelijk in het voorste deel van de stoet en de
motoren in het achterste deel.
• Achter de voorste motorrijder(s) blijven rijden (door bij
elkaar te blijven is het effect het grootst).
• Het onderweg oppikken van “meerijders” lijkt leuk maar
lijdt vaak tot ongewenste en dus gevaarlijke situaties,
liever niet doen dus.
• Nooit tegen de stroom inrijden.
• Indien weersomstandigheden (bijvoorbeeld ijzel of
sneeuwval) de wegen onbegaanbaar maken en
daardoor onnodige risico’s voor rijders en publiek met
zich meebrengen kan altijd worden besloten om niet te
gaan rijden.
NB: De bestuurder van bromfiets en/of motor is te allen tijde
verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn rijgedrag en
voertuig. Denk daarbij aan rijbewijs, helm, verzekering en
kenteken e.d. Denk met het oog op de veiligheid van de
overige deelnemers en toeschouwers vooral ook aan goede
verlichting.

Voor de toeschouwers:
• De motoren en bromfietsen rijden tussen ongeveer
00.10 en uiterlijk 01.00 uur
• Rijbaan vrij houden, (denk hierbij aan flessen e.d.).
• Honden en katten binnenhouden.
• Geen vuurwerk naar motor- en brommerrijders gooien.
• Op verzoek van alle betrokken partijen wordt verzocht
om tijdens het brommerrijden (tussen 0.00 en 01 .00 uur)
in verband met de veiligheid van deelnemers en publiek
in de Dorpsstraat GEEN vuurwerk af te steken.
Tot slot nog dit.
Houd er rekening mee dat veel mensen zich storen aan
veelvuldig “oefenen”, soms zelfs al enkele dagen van
tevoren. Dat geeft onnodig herrie, is niet goed voor het
milieu en kost veel geld. Het niet opvolgen van de regels
kan leiden tot extra overlast, schade en ongelukken en kan
in het ergste geval de jarenlange traditie zelfs in gevaar
brengen. Indien iedereen zich ook dit jaar weer aan
bovengenoemde regels houdt, rekenen wij erop dat deze
traditie op Vlieland nog heel lang voort kan duren.

bestuur en medewerkers
van de gemeente Vlieland N
wensen alle inwoners
en gasten
fijne
kerstdagen

Bestuurders van motorvoertuigen zullen bij het
veroorzaken van schade of een ongeval te allen tijde
een blaastest moeten ondergaan (botsen = blazen).
Houdt u er daarbij vooral rekening mee dat indien er
alcohol in het spel is de verzekering de schade niet zal
vergoeden.

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.nI
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.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

