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agenda raadsvergadering maandag 24
februari 2020 Aanvang 19:30 uur

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

inloopspreekuur Vlielands Kwartier

Op de volgende woensdagen vervalt het Wmo
inloopspreekuur van het Vlielands Kwartier. Dit in
verband met scholingsdagen. Woensdag 4 en 25
maart, 8 en 22 april, 13 en 27 mei, 10 en 24juni en 1
juli. Annemarie Kort is in die weken telefonisch
bereikbaar op maandag- dinsdag- en
donderdagochtend van 9 tot 12 uur. Via
telefoonnummer (06)1 524971 7 of per mail
a.kort@vlieland.nl

ontheffing sluitingsuur

In verband met het Festival “Here Comes The Summer”
heeft de burgemeester besloten de sluitingstijden van
De Bolder te verruimen. De sluitingstijd voor de
nachten van vrijdag 1 mei op zaterdag 2 mei en van
zaterdag 2 mei op zondag 3 mei zijn verruimd tot 03.00
uur.

22 februari 2020

verleende reguliere
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor slopen/asbest verwijderen in het beschermd
stads- en dorpsgezicht
. Voor de (gedeeltelijke) sloop
en het verwijderen van
asbest van het pand Dorpsstraat 91 te Vlieland
(verzonden 17 februari 2020).
voor bouwen
. Voor (de legalisatie van) een
berging op het perceel
Willem de Vlaminghweg 9 te Vlieland (verzonden 20
februari 2020).
voor weg aanleggen of veranderen
. Voor het aanleggen van
een kruising
Nieuwestraat,Willem de Vlaminghweg, acht
parkeervlakken aan de Nieuwestraat, de straat De
Zeester’ en een hoofdriolering ten behoeve van de
aansluiting van het plan De Zeester’ op de riolering in
de Dorpsstraat (verzonden 20 februari 2020).

verleende
strandexploitatievergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende strandexploitatievergunningen hebben
verleend:
. Aan Stichting Into The Great
Wide Open, festival
Here Comes The Summer, 1 t/m 3 mei locatie op en
rond Kampeerterrein Stortemelk, verleend 19 februari
2020
. Aan Harry’s Beach Essentials,
venten van dranken en
etenswaren op het strand, verleend 12 februari 2020
. Aan Harry’s Beach Essent
ials, verhuur van
strandbedden en parasols op het strand, verleend 12
februari 2020
. Aan Maria’s IJs, venten van
dranken en etenswaren
op het strand, verleend 12 februari 2020
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 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.
Open dag Kaasbunker,12 april en 31 mei 2020 van
11.00 uurtot 16.00 uur, locatie Kaasbunker, melding
ontvangen 18 februari 2020.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
.
Voor (de legalisatie van) een kapschuur op het
perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 18
februari 2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

welstandscommissie Hûs en Hiem
Donderdag 27 februari 2020 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.

vragen over ruimtelijke plannen?
Op maandag 2 maart 2020 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.

vergunning schelpenwinning
Waddenzee en Noordzeekustzone
De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft,
ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te
beschikken op vier aanvragen om een vergunning op
grond van de Ontgrondingswet.
Op 18 september 2019 is een aanvraag ontvangen van
Natuur & Ruimte te Heveadorp, namens Waddenzee
BV. te Harlingen voor een vergunning ingevolge artikel
3, eerste lid, van de Ontgrondingswet. De aanvraag
betreft het winnen van 64.000 m3 schelpen perjaar in
de Waddenzee en de Noordzeekustzone voor de
periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december
2022. Gelet op de bepalingen van de Ontgrondingswet,
het Besluit ontgrondingen in Rijkswateren, de Regeling
Ontgrondingen in Rijkswateren, de Algemene wet

bestuursrecht heeft de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat besloten de gevraagde vergunning te
verlenen.
Terinzagelegging
Het besluit alsmede de ter zake zijnde stukken liggen
vanaf heden tot en met 31 maart 2020 tijdens
kantooruren ter inzage op de volgende adressen:
Rijkswaterstaat Noord-Nederland en op de
gemeentehuizen van de gemeenten Den Helder,
Hollands Kroon, Noardeast-Fryslân, Texel, Vlieland,
Terschelling en Schiermonnikoog.
Beroep
Tegen bovengenoemd besluit kan binnen de
bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE
Den Haag, onder vermelding van een afschrift van
deze vergunning door belanghebbenden die
zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp en
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen het ontwerp. Het beroepschrift dient te
zijn ondertekend en ten minste het volgende te
bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b.
de dagtekening van het bezwaar; c. een opgave van de
reden waarom u zich met het besluit niet kunt
verenigen; d. de melding van het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen en de datum en kenmerk
van het besluit. Indienen van het beroep kan ook via de
site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Indien het
beroep in een vreemde taal is gesteld en een vertaling
voor een goede behandeling van het beroep
noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor
een vertaling.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren
contact worden opgenomen met de heer drs.ing. K.
Pabbruwee, telefoon (06)10928948, e-mail:
kees.pabbruweerws.nl

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 25 februari houdt burgemeester Tineke
Schokker spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het
gemeentehuis.

burgerinitiatief aanleg
groenstrook Lutinelaan
Het begon met een rapport over de verminderde
opbrengst van zonnepanelen door bomen in de straat
en het eindigde met een plan uit de buurt. Bewoners
van de Lutinelaan hebben bij de gemeente een plan
ingediend om gekapte bomen langs de weg te
vervangen door laagblijvend groen. Het gaat om de
heuvel tussen politiebureau en Rozenbottelweg, waar
ook een bijenhotel staat.
De gemeente ging akkoord met de aanvraag de bomen
te kappen, maar onder een belangrijke voorwaarde: het
mocht niet ten koste gaan van de C02-opname.
Bomen nemen namelijk C02 op uit de lucht. Er moest
dus groen voor in de plaats komen, dat net zoveel C02
opneemt. Er kwam een schets op tafel en na enige
discussie werden buurtbewoners en gemeente het
eens. Wat terug wordt geplant zijn zogenoemde
‘gebiedseigen’ struiken. Planten die hier thuis horen:
liguster, hulst en krentenboompje. Struiken die in het
voorjaar en de zomer volop bloeien (waar insecten op
af komen) en in het najaar bessen dragen (waar de
vogels dol op zijn).
De buurtcommissie zal zelf zorgen voor de beplanting.
Een deel zal worden gered uit de tuin van de Uiterton,
waar binnenkort de grond bouwrijp gemaakt moet
worden voor de bouw van de zorgvilla. Wat niet op de
nieuwe locatie aanslaat, zal worden vervangen. De
bewoners zullen zelf schop en gieter ter hand nemen,
maar de gemeente zal ondersteunen met materieel als
dat nodig is. Een prima burgerinitiatief!

vragenlijst toekomstvisie Vlieland
Vlieland is een prachtig eiland. De zee, de duinen en het
dorp maken het eiland bijzonder. Maar Vlieland zou
Vlieland niet zijn zonder de mensen die er wonen en
recreëren.
Hoe ziet u de toekomst van de gemeente Vlieland?
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners hun
mening geven, om zo invloed uit te oefenen op toekomstig
beleid. Via een digitale enquête kan iedereen tot en met 6
mei aangeven hoe hij of zij de toekomst van Vlieland ziet:
https:Ilapp.maptionnaire.comInII7l 49!

uitnodiging kick-off lokaal sportakkoord
Vlieland
Samen bewegen naar een sportieve
gemeente!
Vorig jaar is er door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
en een aantal grote sportorganisaties een
Nationaal Sportakkoord opgesteld.

Deze vragenlijst is voor zowel bewoners als bezoekers, die
willen bijdragen aan een Vlielandse leefomgeving waar het
prettig wonen, werken en recreëren is.
Door het invullen van deze vragenlijst levert u voor Vlieland
een bijdrage aan de voorbereidingen voor de komst van de
Omgevingswet, waarbij we met u een blik op de toekomst
willen werpen. Hoe denken en wensen we dat Vlieland er
bij ligt in 2050?
De term ‘fysieke leefomgeving’ is in deze wet
geïntroduceerd en is heel breed. Juist daarom gaat het ook
iedereen aan. Onder de fysieke leefomgeving wordt
bijvoorbeeld verstaan de gebouwen om u heen, maar ook
de wegen, het water, de bodem, de lucht, het landschap, de
natuur en de monumenten.
Ook de gevolgen die ingrepen in de fysieke leefomgeving
hebben voor de gezondheid, de leefbaarheid, de
duurzaamheid en veiligheid zijn daarbij van belang.
De vragenlijst bestaat uit 15 pagina’s waarbij u kunt laten
zien wat uw visie voor de toekomst van Vlieland is.
Let op: uw antwoorden worden niet tussentijds bewaard.
Vul de enquête in één keer in en sluit af met de knop “klaar”
op de laatste pagina.
Om u te bedanken voor uw tijd en moeite, verloten wij 30
cadeaubonnen ter waarde van € 50,- onder de invullers van
de gehele enquête. Vul de enquête volledig in, vermeld uw
e-mailadres op de laatste pagina en maak kans op een
prijs!
Alvast bedankt voor uw visie!

1
Op Vlieland willen we ook op lokaal niveau
een sportakkoord opstellen. Dit lokale akkoord wordt
geïnspireerd op de thema’s uit het landelijk Sportakkoord.
Dat zijn:
Inclusief sporten en bewegen (sport voor iedereen)
•
Vitale sportaanbieders
•
Positieve sportcultuur
•
Vaardig in bewegen
•
Duurzame sportinfrastructuur
•
Topsport die inspireert

nieuwe woning of verhuizen op Vlieland?

Doel van deze bijeenkomst is: informeren en een
gezamenlijk koers bepalen.

Bij een nieuwe woning wordt een nieuw energiecontract
afgesloten. Toekomstige bewoners hebben daarbij de
keuze uit verschillende energiebedrijven. Een C02 —vrij
Vlieland (stroom en gas) in 2020 is het gezamenlijke doel
op Vlieland. De verhuizing naar uw nieuwe woning is
misschien “het” moment om groene energie te gaan
gebruiken, als u dit al niet deed.
De prijzen van een 002 vrije energieaansluiting zijn vaak
vergelijkbaar met “reguliere” energietarieven. Om het u
gemakkelijk te maken is er voor Vlieland een
energievergelijker ontwikkeld. Op de site
www.vlieland.staptover.nu kunt u alle informatie vinden en
gemakkelijk de tarieven vergelijken.
Overstappen naar 002 vrije energie kan natuurlijk altijd,
ook als u niet gaat verhuizen. Loopt uw energiecontract af,
kijk dan ook eens op de energievergelijker. Op het
dashboard voor Vlieland www.vlieland.co2vrij.nu is te zien
dat ruim 25 % van de Vlielandse aansluitingen al zijn
overgestapt. Daarmee is de C02-uitstoot met maar liefst 34
% is terug gedrongen. “Doe Mee en Stap Over”

Wanneer dit sportakkoord er is komt er vanuit het ministerie
geld beschikbaar om het akkoord uit te voeren.
lnitiatiefpartners voor het Lokale sportakkoord zijn de
gemeente Vlieland, Tennis Club Vlieland, Sportcentrum
Flidunen en Manege de Seeruyter.
We willen graag samen met de mensen die betrokken zijn
of zich betrokken voelen bij sport & bewegen bepalen wat
we gaan doen en waar we de middelen aan willen
besteden.
Daarom nodigen we je van harte uit voor de kick-off
bijeenkomst
op 4 maart 2020 in “De Jutter”, Lutinelaan 3
Inloop
19.l5uur
19.30 uur
Start bijeenkomst
21.30uur
Einde

Op woensdagavond 8 april gaan we de bepaalde koers
concreet maken (noteer dit alvast in de agenda!)
Ben jij ofje organisatie van de partij? Meld je dan alstublieft
voor 2 maart aan via het e-mailadres: s.terveen@vlieland.nl
Kan je er niet bij zijn, maar wil je wel graag op de hoogte
worden gehouden of op een later moment nog aanhaken.
Laat ons dat dan even weten.
Voor meer informatie over het Lokale Sportakkoord:
https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/
Je kunt ook contact opnemen met de beleidsmedewerker
Onderwijs, Welzijn en Sport Sandra ter Veen. Zij is te
bereiken via bovenstaand mailadres of via telefoonnummer
(0562) 45271 1.

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: 06-15249717/0562-452700
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 Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

