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agenda raadsvergadering maandag 20
april 2020, aanvang 19:30 uur

ingekomen aanvragen
om gevi ngsve rg Un n ing

Deze vergadering wordt digitaal gehouden
via StarLeaf

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 20A te
Vlieland (ingekomen 3 april 2020).
• Voor het vervangen van de huidige gevelreclame
van het pand Dorpsstraat 108 te Vlieland
(ingekomen 6 april 2020).
• Voor de vervanging van het bestaande schuurtje op
het perceel Dorpsstraat 181 te Vlieland (ingekomen
8 april 2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

De vergadering wordt live uitgezonden via internet, ga
voor meer in formatie naar de website van de
gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenhijst raadsvergadering 24 februari 2020
b: Overzicht moties/toezeggingen per 24 februari
2020
Informeren
3. a: Mededelingen / stand van zaken waddensamen
werking, overige samenwerkingsverbanden, De
Jutter en de Uiterton
b: Mededelingen Corona-crisis
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Overdracht gronden Staatsbosbeheer
9. Voorontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland
Dorpsstraat 5, 89 en 139’
10. Extra krediet collectieve warmtevoorziening Boswijk
11. Herziene begroting 2020 Dienst SoZaWe
Noardwest Fryslân
12. Concept RES
13. Rekenkamerrapport Doorwerking aanbevelingen
evenementenbeleid
14. Begrotingswijzigingen
15. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dat kan deze keer zowel schriftelijk als
digitaal in de vergadering. Neem vroegtijdig contact op
met de griffier, dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
van de vergadering. Griffier Magda Brinksma, 0638739152 of grifflervlieland.nl.
—

digitale raadsvergadering
De gemeenteraad heeft besloten om in verband met de
maatregelen rond de Corona-crisis de
raadsvergadering digitaal te laten plaatsvinden.
Via een spoedwet heeft de eerste en tweede kamer het
mogelijk gemaakt dat er ook besluiten in een digitale
raadsvergadering genomen kunnen worden.
U kunt de raadsvergadering live volgen (in beeld en
geluid) via intemet via onderstaande link:
Raadsvergadering gemeente Vlieland 20 april 2020 om
19.30 uur
U kunt ook inspreken, dat mag schriftelijk of digitaal,
meld u hiervoor aan bij de griffier, Magda Brinksma (06387391 52 of griffiervlieland.nl) voor maandag 20
april, 12.00 uur.

verleende reguliere
omgeving sve rg u n n ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
• Voor de bouw van een bedrijfshal op het perceel
Korenmansweg 23 te Vlieland (verzonden 8 april
2020).

niet-verleende reguliere
om g evi n gsve rg u n n ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning niet hebben verleend:
voor werk of werkzaamheden uitvoeren
• Voor het ophogen van de grond en het aanbrengen
van beplanting op het perceel Duinkersoord 32 te
Vlieland (verzonden 8 april 2020).
bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
en niet-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.

inzameling wit- en bruingoed
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
mag u op de tweede dinsdag van de maand aan de
weg zetten. MeTd uw wit- en bruingoedafval tenminste
één werkdag voor de ophaaldag aan. Dit kunt u doen
via de website van de gemeente Vlieland.

SLIMMER CHILLEN
:CORDNA HILLEN!!!
0
Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je
zoveel mogelijk thuis moet blijven. Ofwel naar buiten mag,
maar altijd op anderhalve meter afstand van elkaar moet
blijven. Wij dagen jou uit om daar creatieve oplossingen
voor te bedenken. Deel jouw bijdragen in tekst, op video of
foto op TikTok of Instagram via #slimmerchillen, of mail
naar info@slimmerchillen.nl. Elke vrijdag maken ze bekend
welke winnaar de weekprijs — een waardecheque van € 50,heeft gewonnen.
-

-

start broedseizoen van de Kool- en
Pim pel meze n
Nu de temperaturen weer gaan stijgen beginnen de Kool-en
Pimpelmezen aan de nestbouw, het begin van het
broedseizoen. Dit betekent dat Henri Bouwmeester en Jan
den Ouden de komende tijd weer regelmatig nestkasten
gaan controleren. Ook in het dorp hangen verscheidene
nestkasten die opgenomen zijn in het
onderzoeksprogramma. Tijdens de controle van deze
nestkasten zullen ze natuurlijk rekening houden met de
geldende richtlijnen van minstens 1,5 meter afstand tussen
mensen. Mocht u hen tegenkomen tijdens de controle en
een praatje willen maken, dan kan dat natuurlijk met de
gepaste afstand. Voor extra opmerkingen of aanmelding
van een nieuwe kast, kunt u bellen of een email sturen naar
Jan den Ouden (06 53936666 of janeader.nI).

kringlopen, ook die in de omgeving en natuur. Het bijen
tellen is een terugkerende activiteit en onderdeel van het
door Omrin in februari 2019 ondertekende Bijenpact.

gevraagd: voorzitter bestuur TPV
Organisatie
Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) is een stichting die
voor Vlieland de marketing uitvoert en daarmee probeert
het toerisme te sturen. Het TPV is op zoek naar een
voorzitter. Binnen het bestuur van de stichting is de
voorzitter verantwoordelijk voor de leiding van het bestuur
en daarmee de stichting. De voorzitter leidt de
vergaderingen (ondersteund door de secretaris) en regelt
onder meer de behandeling van de onderwerpen,
voorstellen en amendementen en de andere besprekingen
die aan de orde zijn. Hij/zij heeft affiniteit met Vlieland en
het toerisme. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke
zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in
adequate acties.
Het betreft een vrijwilligersfunctie. Naast maandelijkse
bestuursvergaderingen en het bijbehorende leeswerk is de
tijdsbesteding enkele uren per maand.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nanth
Hemken 06 22831460

telefoonnummers
Voor een luisterend oor: de Luisterlijn: 0900-0767 (24/7)
Voor (medische) vragen en richtlijnen: RIVM: 0800-1 351
Voor (praktische) hulpvragen: Rode Kruis Huiplijn: 0704455888
Vlielands Kwartier (Annemarie Kort): elke werkdag van 9 —
11 uur: 06-1 5249717

Nationale Bijentelling voor thuis
Op zaterdag 18 april en zondag 19 april
vindt de jaarlijkse Nationale Bijentelling
plaats. Omrin, sinds februari 2019
aangesloten bij het Bijenpact van
Silence of the Bees, organiseert
,en faciliteert een bijentelling
voor het hele gezin in eigen tuin.
\
Een leuke buitenactiviteit voor
en oud, zonder contact met
anderen te hebben.

ÇJ__

Bijentelpakket
Op de website van Omrin is meer informatie te vinden over
de bijentelling. De eerste 50 aanmeldingen van de
bijentelling krijgen een speciaal bijentelpakket toegestuurd
met onder meer een telformulier, bloemzaden en informatie
over de verschillende soorten bijen. De aanmeldingen gaan
hard en hierbij geldt OP=OP. Met de bijentelling kunnen
deelnemers ook meedoen aan de fotowedstrijd door een
leuke foto of selfie in te sturen van het bijen tellen.

Het worden paasdagen die we niet snel zullen
vergeten. Zonder kerkdiensten, zonder familie
te logeren, zonder vakantiegangers op het
eiland. Ondanks de bijzondere tijd waarin we
leven wil de gemeente Vlieland u toch fijne
paasdagen toewensen. Houd vol!

Bijenpact
Omrin wil een actieve rol spelen in het verbeteren van de
biodiversiteit op haar locaties en daarbuiten, want zonder
biodiversiteit geen circulaire economie. Bijdragen aan alle

Het gemeentehuis is elke werkdag op afspraak geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur. 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.nI
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is dagelijks bereikbaar tussen 9 en 11 uur; telefoonnummer: 06-1524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenhijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800- 1351

