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ondersteunende maatregelen
Op 23 maart heeft het kabinet verregaande
maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Voorkomen dat veel
mensen ziek worden en de zorg overbelast wordt heeft
nu bij iedereen de hoogste prioriteit.
Helaas heeft dit grote gevolgen voor ondernemers en
ZZP’ers maar ook voor burgers die inkomsten missen
en daardoor in de financiële problemen komen. Naast
de zorgen over de gezondheid van familie en bekenden
brengt dit ook nog eens financiële zorgen met zich
mee.
Het college van B&W heeft daarom besloten de
volgende maatregelen te nemen met de intentie
iedereen maximaal te ondersteunen en de ergste
financiële klappen op te vangen.
Belastingen: de administratie hiervoor wordt voor
ons uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden
1 De volledige invordering voor reeds opgelegde
aanslagen stop te zetten tot 1 juli 2020. Dit betekent
dat er geen aanmaningen en dwangbevelen zullen
worden verstuurd. Dit geldt voor zowel
ondernemers als inwoners.
2. De gemeente verstuurt de komende tijd geen
nieuwe aanslagen aan ondernemers, dit wordt
opgeschort tot 1 juli 2020.
3. De lopende automatische incasso’s blijven
doorlopen volgens planning. Men kan de incasso
eventueel zelf storneren. Het resterende bedrag
wordt dan verdeeld over de nog resterende
termijnen. Een incassomachtiging intrekken kan
natuurlijk ook, maar denkt u er dan aan dat u in de
toekomst eventueel weer een nieuwe machtiging
moet afgeven wanneer u dit wenst.
4. Per 1 juli zal de situatie opnieuw beoordeeld
worden.
5. Als de invordering weer van start gaat kunt u het
openstaande bedrag in één keer betalen of in de
nog resterende termijnen. Als dit niet mogelijk is
moet u op dat moment een betalingsregeling
aanvragen.
6. ZZP’ers die door de uitbraak van het coronavirus in
de problemen komen, kunnen een beroep doen op
het BBZ (besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze
regeling voldoen. Indien zij op grond van het BBZ in
aanmerking komen voor een (tijdelijke) BBZ
uitkering dan kan direct kwijtschelding voor de
gemeentelijke heffingen worden verstrekt.
.

Voor vragen over deze regeling kunt u mailen naar:
belastingenleeuwarden nI
.

28maart2020
Invordering leges en overige facturen door de
gemeente Vlieland zelf
1 De volledige invordering voor reeds opgelegde
aanslagen/facturen stop te zetten tot 1 juli 2020. Wij
zullen dus voorlopig geen aanmaningen en
dwangbevelen versturen. Dit geldt voor zowel
ondernemers als burgers.
2. Bij nieuwe aanvragen zullen wij wel facturen maken
maar schorten daarvoor ook de invordering op tot 1
juli 2020.
3. Per 1 juli wordt de situatie opnieuw beoordeeld.
4. Als de invordering weer van start gaat kan men het
openstaande bedrag in één keer betalen. Als dit niet
mogelijk is moet men op dat moment een
betalingsregeling aanvragen.
.

Voor vragen over deze regeling kunt u mailen naar:
i.horn@vlieland.nl
Door deze maatregelen is het voorlopig niet nodig om
uitstel van betaling aan te vragen. In principe krijgt
iedereen hiermee voorlopig uitstel van betaling tot 1 juli
2020. Wij willen u echter verzoeken en adviseren uw
facturen en aanslagen normaal te betalen wanneer u
niet financieel getroffen bent door de maatregelen rond
het coronavirus. Laat in dat geval uw eventuele
automatische incassomachtiging ook zeker doorlopen.
Hierdoor zal uw aanslag afgeschreven worden in 8
termijnen en worden uw lasten gelijkmatig verdeeld.

bericht van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft aandacht voor alle ondernemers
die in hun bedrijfsvoering zijn getroffen door de
gevolgen van het virus. Indien u een contract heeft met
Staatsbosbeheer en u heeft onlangs een factuur
ontvangen of ontvangt deze de komende weken, dan
kunt u Staatsbosbeheer vragen om uitstel van betaling
van een verschuldigde huursom, canon of vergoeding
vanwege de gevolgen die het virus COVID-19 op uw
bedrijfsvoering heeft. Op die manier hoopt Staatsbos
beheer bij te kunnen dragen aan een oplossing voor de
problemen die u ondervindt in uw bedrijfsvoering als
gevolg van het COVID-19 virus. Om dit uitstel van
betaling te regelen, kunt u contact opnemen met Chris
de Vries, c.vries@staatsbosbeheer.nl.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:

voor bouwen
Voor de bouw van een bedrijfshal op het perceel
Korenmansweg 23 te Vlieland (ingekomen 20 maart
2020).
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
.
Voor het plaatsen van een schuttingdeur, een tuinkast
en twee fietsenbergingen op het perceel Dorpsstraat
1 53 te Vlieland (verzonden 25 maart 2020).
voor werk of werkzaamheden verrichten
1
Voor de aanleg van glasvezelkabels ten behoeve van
Kampeerterrein Stortemelk, Kampweg 1 te Vlieland
(verzonden 25 maart 2020).
.
Voor de aanleg van glasvezelkabels ten behoeve van
de percelen Havenweg en omgeving te Vlieland
(verzonden 25 maart 2020).

niet-verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning niet hebben verleend:
voor bouwen
.
Voor het verplaatsen van de huidige container op het
strand einde Badweg te Vlieland van 25m ten oosten
van de KNRM naar lOm ten zuiden van de KNRM
(verzonden 25 maart 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.

concept omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland
zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te
verlenen: voorhetbrandveilig gebrrilk van het pand
Strandhotel Seeduyn, Badweg 4 en 6 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 30 maart 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.

plaatsing bouwketen Boswijk
Komende week is de aannemer van plan de bouwketen te
plaatsen in de voortuin van de Uiterton. Er kan dan mogelijk
enig ongemak zijn voor het wegverkeer. Graag uw begrip
daarvoor.

vragenlijst toekomstvisie Vlieland
In deze moeilijke tijden waarbij iedereen aan huis
gekluisterd is kan het een mooie afleiding zijn om je
gedachten eens te laten gaan over de toekomst van
Vlieland en daartoe de enquête in te vullen. Hiervoor zit er
een kaart bij UHK dit weekend.
Vlieland is al geweldig, maar als ik de baas zou zijn dan...
Als u mocht kiezen, wat vindt u dan belangrijk voor
Vlieland?
Wij zijn benieuwd, laat het ons weten via de online enquête.
Scan de QR code op de kaart of open de enquête via
https://app.maptionnaire.com/nl/7149/
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 1 5 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!

conceptlijst zwemlocaties 2020
Op dinsdag 17 maart heeft Gedeputeerde Staten van de
Provincie Fryslân de conceptlijst zwemlocaties 2020
vastgesteld. Deze lijst is ten opzichte van 2019 niet
veranderd. De conceptlijst zwemlijstlocaties ligt tot 1 mei
ter inzage. U kunt de lijst onder andere vinden op de
website van de gemeente.

geen inloopspreekuur college
Als gevolg van de maatregelen rond het coronavrius is er
geen inloopspreekuur van het college op dinsdag.
Het gemeentehuis is elke werkdag op afspraak geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00
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