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Agenda raadsvergadering maandag 24
februari 2020 Aanvang 19:30 uur

1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 27 januari 2020
b: Overzicht moties/toezeggingen per 27januari
2020
Informeren
3. Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
8. Presentatie energie- en warmtetransitie
Bespreken
9. Discussiestuk kleine woonruimtes op woonpercelen
10. Woningtoewijzing Boswijk
Besluiten
11. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Boswijk
12. Voorontwerpbestemmingplan Dorpsstraat 58
13. Principeverzoek uitbreiding keuken strandpaviljoen
Oost
14. Verlenging benoeming vervangend wethouder
15. Benoeming lid Rekenkamercommissie De
Waddeneilanden
16. 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).

ingekomen aanvragen
omgevirigsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de verbouw van pand Dorpsstraat 91 te
Vlieland (ingekomen 7 februari 2020).
• Voor het plaatsen van een schuttingdeur en twee
tuinkasten op het perceel Dorpsstraat 153 te
Vlieland (ingekomen 12 februari 2020).
voor werk of werkzaamheden uitvoeren
• Voor het wijzigen van de locatie van de huidige
zeecontainer op het strand bij de strandovergang
Seeduyn van 25m ten oosten van de KNRM-huisje
naar lOm ten zuiden van de KNRM-huisje op het
strand te Vlieland (ingekomen 7 februari 2020).
• Voor duinherstel langs nieuw aangelegde
schelpenpaden bij het perceel Badweg 6 te Vlieland
(ingekomen 13 februari 2020).

13 februari 2020
voor bouwen
• Voor de uitbreiding van het pand Sparrenlaan 2 te
Vlieland (ingekomen 13 februari 2020).
• Voor de uitbreiding van het balkon op het perceel
De Blinkerd 13 te Vlieland (ingekomen 13 februari
2020).
voor werk en werkzaamheden uitvoeren
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 in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het aanpassen van de huidige bedrijfsreclame
op het pand Boereglop 4 te Vlieland (verzonden 11
februari 2020).
• Voor het verbreden van de toegangsdeur van het
pand Kerkplein 7A te Vlieland (verzonden 11
februari 2020).
• Voor het plaatsen van zonnecollectoren op het
perceel Dorpsstraat 1 22A te Vlieland (verzonden 11
februari 2020).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken

voor bouwen
• Voor het aanbrengen van een zonwering op een
deel van het terras van ‘t Badhuys, Badweg 5 te
Vlieland (ingekomen 10 december2019).
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.

inloopspreekuur college van B&W

Dinsdag 18 februari houdt wethouder Dick Visser
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

concept omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland
zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te
verlenen: voor bouwen en handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden voor het plaatsen van een
antennemast op het perceel Vuurboetsduin 4 te Vlieland.
De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals die
zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële regeling
Omgevingsrecht.
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht liggen de conceptbeschikking en de overige
op de aanvraag betrekking hebbende stukken met ingang
van maandag 17 februari 2020 gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage. Gedurende deze periode kan er door
een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt.
De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Bovengenoemde stukken kunnen
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op de
afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

tuinafval dinsdag 18 februari
Op dinsdag 18 februari
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 (tot
uiterlijk maandag 20 januari 16.00 uur) of via onze website
doorgeven (www.vlieland.nl)

vastgesteld bestemmingsplan
Recreatiewoningen Noordzeeduinen
Vlieland
Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland bekend dat de gemeenteraad in de
openbare raadsvergadering van 27januari 2020 heeft
besloten:
1. reclamanten ontvankelijk te verklaren;
2. in te stemmen met de Reactienota Zienswijzen (code
201 80691/17-12-19) inclusief de toegevoegde
aanvulling en de voorgestelde aanpassingen in het
ontwerpbestemmingsplan;
3. het bestemmingsplan Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland vast te stellen.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes
weken vanaf 17 februari 2020 tot 30 maart 2020 beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, als zij kunnen
aantonen niet in de gelegenheid te zijn geweest zienswijzen
in te dienen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht
geheven. Het besluit treedt in werking met ingang van de
dag waarop de beroepstermijn afloopt.
U kunt het bestemmingsplan met alle bijhorende stukken
inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op
afspraak. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op
de website van de gemeente Vlieland onder Zelf regelen!
Publicaties en bekendmakingen! Ruimtelijke plannen!
Bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.20180691-VAO1.

WoonFriesland
Heeft u vragen over uw huurwoning van WoonFriesland? U
kunt de wijkconsulent van WoonFriesland, Marjo de Meer,
telefonisch bereiken via (088) 9952 387 of via de mail:
marjo.de.meerwoonfriesland.nl
Op woensdag 19 februari is Marjo weer op Vlieland. U kunt
dan ook bij haar langskomen in het gemeentehuis.

glasvezelinformatiepunt gesloten van 19
februari tot 14 april
Hebt u vragen over de aanleg van glasvezel?
U kunt nog tot 18 februari terecht bij het glasvezel
informatiepunt in de Bibliotheek.
Van 19 februari tot 14 april kunt u met uw vragen terecht bij
de bouwkeet van Volker Wessels Telecom op de kruising
Willem de Vlaminghweg/Badweg. Wanneer daar niemand
aanwezig is kunt u ook contact opnemen met de
klantenservice van KPN NetwerkNL via tel. 088-006 37 44.
Medio april starten we met de huisaansluitingen. Daarom
bent u voor vragen en informatie vanaf dinsdag 14 april
weer van harte welkom bij het glasvezelinformatiepunt in de
bibliotheek.

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
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

