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inloopspreekuur college van B&W

Dinsdag 7 januari houdt burgemeester T. Schokker
spreekuurvan 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis

Vacature adjunct-directeur
Kampeerterrein Stortemelk (38 uur)

—HAPPY NEW YEAR—

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
.
Voor de uitbreiding van het pand Dennenlaan 6 te
Vlieland (ingekomen 20 december2019).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

explosieve bommen op de Vliehors
Range
In de maand januari 2020 zal onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Luchtmacht op de Vliehors
Range worden geoefend in het afwerpen van
explosieve bommen. In verband met onder andere de
weersomstandigheden is niet exact aan te geven
hoeveel bommen er afgeworpen zullen worden. Op
Texel zal een geluidsmeetpost worden ingericht, daar
zal gedurende de oefeningen een medewerker van
bureau geluidshinder aanwezig zijn. Er zal alles aan
gedaan worden om hinder zoveel mogelijk te
voorkomen.
De oefeningen zullen plaatsvinden in de volgende
periodes:

Het bestuur van de Stichting zoekt ter ondersteuning
van de directeur een enthousiaste adjunct-directeur
voor ongeveer 38 uur per week, vanaf het voorjaar van
2020.
Fu nctieomschrijving:
Je assisteert de directeur bij een goede bedrijfsvoering,
de inzet van medewerkers, het contact met de lokale
overheid en het zorgdragen voor een optimale
vakantiebeleving van en dienstverlening aan onze
gasten. Je hebt managementervaring in een grotere
organisatie. Werkervaring op een grote camping met
diverse voorzieningen, zoals horeca en supermarkt, is
een pre.
Je hebt een grote affiniteit met duurzaamheid.
Je bent actief in en hebt visie op het organiseren van
diverse zaken op het gebied van recreatie in het
algemeen en van muziek en theater.
Je werkt het hele jaar rond en zo nodig tijdens de
openingstijden van het kampeerterrein in de
weekenden en de avonduren.
Je werkt in het vakantieseizoen met een grote groep
jonge vakantiewerkers en buiten het seizoen in een
relatief klein team van vaste medewerkers.
Je bent bereid om je op Vlieland te vestigen.
Functie-eisen:
HBO werk- en denkniveau
Sterke, vriendelijke en innemende persoonlijkheid
Goede schriftelijke en mondelinge
communicatievaardigheden
Stressbestendigheid
In het bezit zijn van sterke contactuele eigenschappen
Goed kunnen plannen, improviseren en organiseren
Flexibiliteit
Openstaan als aanspreekpunt
Coachend kunnen werken

Maandag 20 januari 2020 voor en na de middag
Dinsdag 21 januari 2020 voor en na de middag
Woensdag 22 januari 2020 voor en na de middag
Donderdag 23 januari 2020 voor en na de middag
Vrijdag 24 januari 2020 voor de middag

Het salaris is conform schaal 8 van de CAO
verblijfsrecreatie.

grof huishoudelijk afval

Meer informatie over kampeerterrein Stortemelk kun je
vinden op www.stortemelk.nl

Op dinsdag 7 januari wordt het grof huishoudelijk afval
opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar
geen oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u
grof huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit van
tevoren telefonisch opgeven via telefoonnummer 0562452700 (tot uiterlijk maandag 6 januari 16.00 uur) of via
de hoofdpagina van onze website www.vlieland.nl in
het blok Voor u geselecteerd.

Ben je geïnteresseerd in deze mooie en afwisselende
baan? Stuur dan voor 27 januari 2020 een reactie naar
jv©stortemelk.nl, ter attentie Jan van der Veen,
directeur van Stichting Rekreatiebelangen Vlieland.

gezondheidsverklaring rijvaardigheid
De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is
een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de
Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen of
als u vanwege een medische situatie een rijbewijs met
beperkte geldigheidsduur heeft.
Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor
vrachtauto of bus (Cl 0, Cl E, CE, Dl D, Dl E of DE) en
als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag moet u
deze verklaring invullen.
,

,

Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen
of u gezond genoeg bent om te rijden
(zie ook: www.cbr.nl/gezondheidsverklaring).
Waar kan ik een Gezondheidsverklaring verkrijgen?
u kunt op de volgende manieren aan een benodigde
Gezondheidsverklaring komen:
deze zijn GRATIS af te halen bij het loket van de
gemeente Vlieland.
Mijn CBR (http://mijn.cbr.nl) voor het online kopen en
invullen van een Gezondheidsverklaring. Inloggen op
Mijn CBR gaat via DigiD met sms-controle en betalen
gaat via iDeal. Tip: digitaal indienen versnelt het
proces.
De CBR webshop (cbr.nl/webshop) voor een
papieren Gezondheidsverklaring (dit kost 10 euro
extra). De verklaring is zonder DigiD te bestellen en
wordt binnen vijf werkdagen verstuurd (betalen gaat via
iDeal).
Het CBR-examencentrum in Amsterdam, Arnhem,
Assen, Eindhoven en Rijswijk voor een papieren
Gezondheidsverklaring (betalen alleen mogelijk met
pin).
-

-

-

-

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: 06-46351579 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 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicen ummer Woon bedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

