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maatregelen coronavirus
De gemeente krijgt dagelijks een update van de
Veiligheidsregio Fryslân over de verspreiding van het
coronavirus en de te nemen maatregelen. Ook is er
contact met de Veiligheidsregio over de specifieke
situatie van de Waddeneilanden en de
veerverbindingen.
Op dit moment zijn er geen speciale maatregelen van
kracht voor de Waddeneilanden.
Natuurlijk gelden wel de op 12 maart door het Rijk
afgekondigde maatregelen.
Medewerkers van het gemeentehuis zullen dan ook
zoveel mogelijk vanuit huis werken. De balie van het
gemeentehuis blijft gewoon geopend. U wordt verzocht
zoveel mogelijk met pinpas te betalen.
Mocht u vragen hebben over het coronavirus en de
gevolgen hiervan dan kunt u kijken op de volgende
websites:
1 GGD Fryslân: over het Coronavirus COVID-19,
besmettingen in Friesland, gevolgen voor de
gezondheid en regionale, aanvullende adviezen.
Ook verwijzen we vanuit deze site door naar de
Rijksoverheid en RIVM.
https://www.ggdfrvslan.nl/corona
2. Rijksoverheid: over de gevolgen van het
coronavirus voor onderwijs, kinderopvang,
werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers
en openbaar vervoer. Ook maatregelen tegen
verdere verspreiding zoals nu bij evenementen.
https://www.rijksoverheid .nl/onderwerpen/coronavir
us-covid-1 9
3. RIVM: over het Coronavirus COVID-19, aantal
besmettingen in Nederland, preventiemaatregelen.
https://www. rivm n l/coronavirus/covid-1 9/vragenantwoorden
.

agenda raadsvergadering
maandag 23 maart 2020
Aanvang 19:30 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 2020
b: Overzicht moties/toezeggingen per 24 februari
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 Noordwester
Bespreken
9. Overdracht gronden Staatsbosbeheer
Besluiten
10. Voorontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland
dorpsstraat 5, 89 en 139’
11. Extra krediet collectieve warmtevoorziening Boswijk
—

12. Begrotingswijzigingen
13. 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
griffiervlieIand.nl).

ontwerp bestemmingsplan ‘Oost
Vlieland Kampweg 1’
—

Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp
bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland Kampweg 1’
gedurende een termijn van zes weken voor een ieder
ter inzage ligt. Dit ontwerp bestemmingsplan betreft de
herontwikkeling van de voorzieningen van camping
Stortemelk.
Indienen zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 16 maart 2020 tot en
met maandag 27 april 2020 ter inzage. Tijdens deze
periode is het voor een ieder mogelijk een
gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in
te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen
neemt u contact op met Marja Veerdig (tel. 0562452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de e
mail indienen.
U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar
via de website van de gemeente Vlieland:
www.vlieland.nl onder Zelf regelen/ Publicaties en
bekendmakingen! Ruimtelijke plannen!
Bestemmingsplannen.
Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is:
NL.IMRO.0096.201 81 942-ONO1.
—

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor het gebruik maken van een bosperceel in het
kader van het festival ‘Here comes the summer’
(ingekomen 9 maart 2020).
voor bouwen
• Voor de vervangende nieuwbouw van het pand
Duinkersoord 66 te Vlieland (ingekomen 10 maart
2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwtvlieland.nl.

topografische inmetingen 17 maart
Nederlandse gemeenten zijn wettelijk verplicht de
topografische kaart van hun grondgebied actueel te
houden. Een actuele kaart is van belang voor het
onderhoud van de openbare ruimte en het waarborgen van
de veiligheid.
Daartoe zijn nauwkeurige gegevens essentieel. Namens de
gemeente Vlieland verricht een landmeter van de gemeente
Leeuwarden hiervoor op dinsdag 17 maart 2020
landmeetkundige metingen op Vlieland.
Soms is het noodzakelijk op privéterrein te meten,
bijvoorbeeld bij een bouwwerk in de achtertuin. Als de
landmeter op privéterrein wil meten, vraagt hij voorafgaand
aan de meting toestemming om het terrein te betreden. Als
u na het lezen van deze tekst nog vragen heeft over dit
onderwerp kunt u contact opnemen met Marja Veerdig
(medewerker RO-BWT) via telefoonnummer 0562 452707.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 17 maart houdt burgemeester Tineke Schokker
spreekuur van 15.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

tuinafval dinsdag 17 maart
Op dinsdag 17 maart
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 18 maart 16.00 uur) of via onze website
doorgeven (www.vlieland.nl)
-

‘

-

collecte
Het Reuma fonds heeft een collectevergunning gekregen
voor maandag 16 tot en met zaterdag 21 maart 2020.

Duinwijck Gasvrij bewonersavond
Duinwijck Gasvrij nodigt u uit voor een bewonersavond.
Deze vindt plaats op woensdag 18 maart op 20.00 uur in de
Jutter.
Tijdens deze bewonersavond wordt de staat van het project
Duinwijck Gasvrij toegelicht.

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 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

