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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor de verkoop van artikelen vanuit het pand
Havenweg 31 te Vlieland (ingekomen 19 augustus
2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.
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verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor de verkoop van hondenbenodigdheden en
accessoires vanuit het pand Korenmansweg 16 te
Vlieland (verzonden 19 augustus 2020).
• Voor de tijdelijke verkoop van artikelen vanuit het
pand Havenweg 31 te Vlieland (verzonden 20
augustus 2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.
-

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.

dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt spreekuur op zaterdag 5
september in de voormalige bibliotheek, Dorpsstraat
152 te Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch
consult kunt u bellen met 06-23484561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.
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Winnaars cadeaubon online enquête
toekomstvisie Vlieland
Afgelopen woensdag heeft burgemeester Schokker de
30 prijswinnaars getrokken uit de deelnemers aan de
online enquête. De trekking vond plaats op het
gemeentehuis via een digitaal programma. Alle
winnaars krijgen persoonlijk bericht van de gemeente,
waarna een VVV cadeaubon ter waarde van 50 euro
zal worden toegestuurd. Nogmaals willen wij iedereen
hartelijk danken voor het invullen van de enquête en
voor de winnaars: gefeliciteerd!

zoek jij een bijbaantje?
wij zoeken een bezorger!
We zoeken iemand die ervoor zorgt dat er
geen brievenbus wordt overgeslagen en
alle inwoners van het dorp elke week véâr
zaterdag 14:00 uur de nieuwsbrief van de
gemeente op hun deurmat vinden.
Hiervoor krijg je elke week € 20. Als het
een dubbele nieuwsbrief betreft € 25 en als
er nog een bijlage bij zit € 7,50 extra. Als je een keertje
niet kunt zorg je zelf voor vervanging.
Lijkt het je wat? En ben je tussen de 13 en 80 jaar oud?
Neem dan contact op met Jacqueline de Jager, (0562)
452709 of j.de jaqer@vlieland.nl
Of kom even langs op het gemeentehuis!

Wat doe je als jouw CV-ketel aan

vervanging toe is?
Hoe houden we het coronavirus
buiten de deur?
We moeten het cxrnnavirus maximaal blijven controleten
Per rg augustus gelden aanvullende maatregelen
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Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend om direct een
nieuwe 0V-ketel aan te schaffen als de oude aan vervangen
toe is. Overweeg de duurzame alternatieven zoals een
(hybride) warmtepomp of de all-electric oplossing (100%
aardgasvrij). Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket helpt je
verder met gratis en onafhankelijk advies bij het maken van de
juiste keuze voor jouw woonsituatie.
In dit bericht wordt kort uitgelegd welke mogelijke oplossingen
er zijn. Heb je behoefte aan gratis advies van een onafhankelijk
adviseur? Neem dan contact op met de helpdesk van het
Duurzaam Bouwloket. Door te bellen (072 743 39 56) of te
mailen (info(duurzaambouwloket.nI). Of neem een kijkje op
www.duurzaambouwloket.nl voor meer informatie over;
energiebesparende maatregelen, subsidies, financieringen,
lokale acties/initiatieven en lokale uitvoerende bedrijven.
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alleen
corona onder controle

heb je klachten? laat je testen!
Ook op Vlieland moet je je laten testen als je klachten hebt
die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus.
Je hoeft niet te betalen voor de test.
Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus?
Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies
van reuk of smaak.
•
Maak een afspraak met de huisarts via tel.nr.
0562-451307
•
Blijf thuis
•
Ga alleen naar buiten om je te laten testen
Heb je ernstige klachten die passen hij het
coronavirus?
Zoals benauwdheid, koorts, of je voelt je steeds zieker
worden.
•
Bel direct de huisarts
•
Ga niet naar de huisarts toe
•
Van de arts hoor je wat je verder moet doen en waar je
getest wordt
Heeft één of hebben meerdere personen in het huishouden
ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid, dan
moet het hele huishouden thuisblijven tot de testuitslag
bekend is.

1.Hybride oplossing
Een veelvoorkomende (tussen)oplossing is de hybride
warmtepomp. Hierbij wordt de hybride warmtepomp
gecombineerd met een HR-ketel als naverwarmer. Hierdoor
bespaar je al snel 50% op je gasverbruik. De warmtepomp
haalt energie uit de buitenlucht en de HR-ketel ondersteunt de
warmtepomp op de koudere dagen, wanneer het rendement
hoger is dan die van de warmtepomp. Ook neemt de HR-ketel
het warmtapwater voor haar rekening. Hierdoor is geen
voorraadvat warm water nodig.
2.All-electric oplossing (100% aardgasvrij)
Vroeg of laat moet elke woning van het aardgas afgesloten
worden. Eén van de mogelijkheden is een all-electric
warmtepomp installeren. Een all-electric warmtepomp zet
elektrische energie om in warmte en maakt het daarmee
mogelijk om jouw woning aardgasvrij te verwarmen. Er zijn
meerdere soorten all-electric warmtepompen en niet iedere
woning voldoet aan de randvoorwaarden om een warmtepomp
te plaatsen. Om het systeem volledig duurzaam te maken,
kunnen er zonnepanelen geplaatst worden om de stroom op te
wekken die de warmtepomp nodig heeft. Neem een kijkje op
onze website (www.duurzaambouwloket.nl) voor meer
informatie over de verschillende soorten warmtepompen en de
randvoorwaarden waar een woning aan moet voldoen.
3. Een nieuwe HR-ketel kopen of huren
Heb je het geld (nog) niet om een warmtepomp aan te schaffen
of wordt er op den duur een warmtenet aangelegd in jouw wijk
en wil je daarop aansluiten? Dan is het geen verkeerd idee om
een HR-ketel te huren of te kopen als tussenoplossing.
Subsidie beschikbaar!
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) b/edt een
subsidie voor o.a. warmtepompen aan voor zowel particulieren
en zakelijke gebruikers. Meer informatie over deze
subsidieregeling en andere subsidie- of financieringsregelingen
vindt je via wvw. duurzaambouwloket. ni/subsidiecheck.

Het gemeentehuis is elke werkdag 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.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is dagelijks bereikbaar tussen 9 en 11 uur; telefoonnummer: 06-1 524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nI Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
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