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ontwerp bestemmingsplan
‘Oost-Vlieland Dorpsstraat 58’
—

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 Dorpsstraat 58’
gedurende een termijn van zes weken voor een ieder
ter inzage ligt.
De achterzijde van het perceel Dorpsstraat 58 is in de
huidige situatie ingericht als tuin en bebouwd met een
vrijstaande garage. Het voornemen is om hier, met de
voorzijde naar de Middenweg, een vrijstaand woonhuis
met inpandige garage te realiseren. Voor deze
ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan
noodzakelijk.
—

Indienen zienswiizen
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 13 juli 2020 tot en met
maandag 24 augustus 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 mevrouw M. Veerdig (tel. 0562452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. t) kunt geen zienswijzen via de e
mail indienen.
t) 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.nI onder Zelf regelen! Publicaties en
bekendmakingen! Ruimtelijke plannen/
Bestemmingsplannen.
Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is:
NL.IMRO.0096.201 81361 -ONO1

vastgesteld bestemmingsplan
Oost-Vlieland Kampweg 1
—

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
29juni 2020 heeft besloten het ontwerp
bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland Kampweg 1’
ongewijzigd vast te stellen.
Dit bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van
de voorzieningen (gebouwen) van camping Stortemelk.
—

Op het ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen
ingediend.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes
weken vanaf 13juli 2020 tot 24 augustus 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.
t) kunt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit
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.0096.20181942-VAO1.

vragen over ruimtelijke plannen?

0p maandag 20 juli 2020 kunt u met vragen over
bijvoorbeeld bestemmingsplannen in het gemeentehuis
terecht bij Jan Kleefstra van Rho-adviseurs. Wel graag
eerst een afspraak maken: telefoon 0562-452709 of e
mail: bestuurssecretariaat@vlieland.nl.

geen braderieën deze zomer
Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen
en de anderhalve meter afstand te kunnen behouden,
is de Dorpsstraat deze zomer anders ingericht. Zo zijn
onder andere de terrassen uitgebreid. Volgens de
RIVM-richtlijnen zijn markten!braderieën weer
toegestaan, maar vanwege de geringe ruimte die er in
de Dorpsstraat is heeft de gemeente samen met de
organisator van de braderie, “de Geitebreiers”, besloten
om de braderieën deze zomer niet te organiseren.
De kramen zijn niet meer in het bezit van “de
Geitebreiers”, maar in particulier bezit. Wellicht ten
overvloede: het zelfstandig uitstallen van deze kramen
is niet toegestaan.

inzameling wit- en bruingoed 14 juli

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

DUURZAAM

BOUWLOKET
Wat doe je als jouw CV-ketel aan vervanging toe is?
Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket helpt je met
gratis en onafhankelijk advies bij het maken van de
juiste keuze voor jouw woonsituatie.
Er zijn meerdere opties mogelijk, zoals;
1. een hybride oplossing
2. een all-electric oplossing (100% aardgasvrij)
3. een nieuwe HR-ketel aanschaffen of huren
Kijk voor meer informatie op:
https:llwww.duurzaambouwloketnl!nieuws/duurzame
alternatieven-voor-een-cv-ketel

voordracht kandidaat-huurders bij
WoonFriesland
Op 23juni heeft het college besloten wie van de
belangstellenden worden voorgedragen voor de woningen
Willem de Vlaminghweg 3b en Willem de Vlaminghweg 47.
Hieronder een toelichting op de voordracht.
Willem de Vlaminghweg 3b
Dit betreft een woning geschikt voor een één- of
tweepersoonshuishouden. De belangstellende voor deze
woning met het hoogste aantal punten was inschrijfnummer
1701.04, een tweepersoonshuishouden met 216 punten.
Deze belangstellende is bij WoonFriesland voorgedragen
voor de woning Willem de Vlaminghweg 3b.
Willem de Vlaminghweg 47
Voor deze woning geldt een inkomens(onder)grens.
Voor deze gezinswoning geldt dat een gezin met kinderen
(onder voorwaarden*) voorrang krijgt
Kinderen worden in dit geval gedefinieerd als personen
die:
• op het moment van toewijzen van de woning tot het
huishouden van de woningzoekende behoren
• die opdat moment niet ouder zijn dan 15 jaar
• die in de BRP als inwoner van de gemeente Vlieland
staan geregistreerd
• en die, als ze leerplichtig zijn, staan ingeschreven als
leerling van de school De Jutter op Vlieland
Het college geeft slechts voorrang aan een gezin met
kinderen indien het verschil in punten met de
belangstellende met de meeste punten, niet meer dan 10
bedraagt.
Allereerst is gekeken of er een gezin met kinderen heeft
gereageerd dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet.
Dat was het geval, echter kwam het inkomen niet overeen
met de eisen van het passend toewijzen waaraan
WoonFriesland zich moet houden (inkomensondergrens).
Vervolgens is gekeken naar de belangstellende met het
hoogste aantal punten. Deze komt niet voor een sociale
huurwoning in aanmerking omdat het een voormalig
eigenwoningbezitter betreft die de eigen woning niet heeft
verkocht aan een koper die economisch gebonden is aan
Vlieland.
De belangstellende met het op één na hoogste aantal
punten was inschrijfnummer 2003.01, een tweepersoonshuishouden (doorstromer) met 204 punten. Deze
belangstellende voldeed aan de voorwaarden qua
samenstelling huishouden en inkomen en is bij
WoonFriesland voorgedragen voor de woning Willem de
Vlaminghweg 47.
*

bericht van apotheek Vlieland
Vanaf 13 juli is bestelde medicatie, zoals gebruikelijk,
iedere werkdag af te halen tussen 9.00 en 10.00 en tussen
17.00 en 17.30.
Wegens versoepeling van de coronamaatregelen wordt er
niet meer bezorgd.
Wij vragen u bij het afhalen van de medicatie gepaste
afstand te bewaren.

bericht van de begrafeniscommissie
Na de veranderde regelgeving en versoepeling van de
RIVM regels, kunnen ook de begrafenissen op Vlieland
worden aangepast.
Het aantal genodigden dat mee kan met een begrafenis
wordt opgeschaald van 30 naar 60 personen.
Begrafenissen zullen vanaf nu rondom deze norm
georganiseerd worden.
In overleg met de familie zullen de volgende punten aan de
orde komen:
•
De familie mag maximaal 60 belangstellenden
uitnodigen om de overledene de laatste eer te bewijzen
door met de stoet mee te lopen en de kerkdienst bij te
wonen. De overige belangstellenden kunnen langs de
route in de Dorpsstraat staan. De afstand van 1,5 m.
blijft de norm. In de kerk is een maximum van 60
personen toegestaan, met afstand van 1,5 m. Mocht er
zich een grotere begrafenis voordoen, dan wordt er
samen met de familie gezocht naar oplossingen.
Vlaggen in de Dorpsstraat wordt zeer gewaardeerd.
•
•
Het organiseren van een condoleance is weer
toegestaan, mits tijdens die bijeenkomst 1,5 m afstand
wordt gehouden
In januari 2021 vindt de verhuizing van de
•
begrafenisaula naar de tijdelijke locatie, de oude
bibliotheek plaats. Hierover zult u te zijner tijd
geïnformeerd worden.

Houd 1,5 meter afstand om
coronabesmetting te voorkomen
De norm van

1,5

metergeidt overal.

Dus ook:
+ Inhetpark
4 Indesupermarkt
+ Opstraat

1,5

meter afstand?

Als twee volwassenen hun armen
uitstrekker naar elkaar is dat
ongeveer 1,5 meter.
Raak elkaars harden niet aar.
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