uit het kastje

gemeentelijk informatiebulletin
Jaargang 22, nummer 42

voortzetting huis-aan-huisbezorging
We zijn heel blij dat we t3ch een bezorger hebben
kunnen vinden voor deze gemeentelijke nieuwsbrief! Hij
zal voortaan deels op zaterdag en deels op zondag bij
elke inwoner van Vlieland op de mat vallen.
Als u de nieuwsbrief al op vrijdag wilt lezen kunt u zich
abonneren op de digitale versie via de website
www.vlieland.nl, kiezen voor Gemeente Vlieland,
nieuwsbrief, registreren.

verleende reguliere
omgevi ngsvergu n n ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor werk en/of werkzaamheden uitvoeren en handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
.
Voor de aanleg van een parkeervoorziening plan
Zeester’ op het kadastrale perceel Al 898 te
Vlieland (verzonden 8 september 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.

drie bomen Vuurboetsplein gerooid
Binnenkort zal het meest noordelijke groepje van drie
iepen op het grasveldje van het Vuurboetsplein worden
gerooid om plaats te maken voor parkeerplaatsen. De
gemeente zal nog met de omwonenden overleggen
welke bomen en struiken bij de nieuwe inrichting
hiervoor in de plaats terug zullen worden geplant. Het
hout van de gerooide bomen wordt beschikbaar
gehouden voor een mogelijk in te richten speelplaats
op het grasveld aan ‘t Westend.

tandartszorg op Vlieland
In de raadsvergadering werd het al even genoemd:
binnenkort zal er weer tandartszorg op Vlieland
beschikbaar zijn voor mensen voor wie het bezwaarlijk
is hiervoor naar de wal te moeten reizen. De zorg zal
geleverd worden door Curant Mondzorg. Binnenkort
zullen we u hierover nader informeren in deze
gemeentelijke nieuwsbrief.
Meer informatie over Curant Mondzorg kunt u vinden
op www.curantmondzorg.nl.
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aanvullende vergoeding OV-chipkaart

Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op
grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
bootkosten van maximaal € 64,68 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het
kalenderjaar 2020.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende
vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:
.
De student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO;
.
De student volgt geen onderwijs op Vlieland;
.
In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Vlieland;
.
De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.
Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot
1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier
op www.vlielandnl Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student.
Informatie
Voor alle waddeneilanden wordt de regeling uitgevoerd
door de gemeente Ameland. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen via telefoonnummer (051 9) 555 555
of info@ameland.nl
Toelichting:

u hoeft het bericht van DUO inzake het recht op

reisproduct niet meer mee te sturen.
In 2020 controleren we via een koppeling met DUO of
er recht bestaat op het studentenreisproduct en wat de
periode van dit recht is.

Vlielands Kwartier
In verband met studiedagen komt het inloopspreekuur
op de volgende woensdagen te vervallen: 23 sept, 7
okt, 4 nov, 25 nov, 16 dec, 7jan en 27jan. Annemarie
Kort is telefonisch bereikbaar van ma tlm do van 9 uur
tot 1 2 uur voor vragen over Wmo, jeugd, werk,
opvoeding, wonen, zorg en financiën. In de weken dat
het inloopspreekuur vervalt is er de mogelijkheid om op
een andere dag een afspraak in te plannen. Tel: 0615249717 ofa.kort@vlieland.nl

collecte
De stichting Handicap.nI heeft een collectevergunning
gekregen voor komende maandag 21 tot en met
zaterdag 26 september.

bericht van Museum Tromp’s Huys
Museum Tromp’s Huys is in nauwe samenwerking met de
Museum Federatie Fryslân een plan aan het afronden om
zijn collectie opnieuw te waarderen. Welke objecten worden
tentoongesteld in het museum, wat wordt bewaard in een
depot en kunnen we items eventueel uitlenen. Sommige
stukken willen we zelfs afstoten. Dit proces is uiteraard niet
alleen aan ons, we willen u op zijn minst informeren en zo
nodig zelfs betrekken bij de procedure. Het eigendom van
het museum is ook een soort “publiek bezit”. Nog voor er
grote stappen worden genomen wil het museum met dit
bericht publiekelijk bekend maken dat er zal worden
gewerkt aan een gedegen basis voor de
collectiewaardering en de zogenaamde collectiemobiliteit
(herbestemming, herplaatsing, afstoting).
In samenwerking met de vertegenwoordigers van onze
grootste subsidiegever en eigenaar van het grootste deel
van de collectie, de gemeente Vlieland en in samenspraak
met- en openheid naar college en gemeenteraad nemen we
de uiteindelijke beslissingen.
Er zijn door de jaren heen allerlei zaken geschonken aan
het museum. Een groot deel daarvan is cultuur-historisch of
op een andere manier waardevol. Met grote zorgvuldigheid
doorlopen we daarom de waarderingsprocedure die
uiteindelijk kan resulteren in grofweg de volgende stappen:
behouden, uitlenen of afstoten. De gehele
waarderingsprocedure tot en met een eventuele
herplaatsing of afstoting wordt stap voor stap zorgvuldig
gedocumenteerd.
Als u geïnteresseerd bent in het uitgebreide bericht over de
procedure en het landelijke beleid, leest u dan verder op de
website van Museum Tromp’s Huys; www.trompshuys.nl,
Collectiewaardering.

trainingsviuchten NAVO bommen met
explosieve lading
In de periode van donderdag 24 september tot en met
woensdag 7 oktober trainen Nederlandse en buitenlandse
jachtvliegtuigen in het afwerpen van bommen met
explosieve lading op NAVO oefenlocatie de Vliehors Range
op Vlieland. Er worden bommen van het type MK82 (500
ponders) afgeworpen.
De vluchten vinden verdeeld over de weken en op enkele
dagen in de ochtend en middag plaats. Zo wordt in week 39
alleen op 24 en 25 september getraind. In week 40 vinden
de oefeningen op 28, 29 en 30 september plaats en in week
41 trainen de vliegtuigen op 5, 6 en 7 oktober.
Tijdens oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland voor
publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is
gemarkeerd met waarschuwingsborden en tijdens
oefeningen voorzien van rode vlaggen.
Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidshinder
van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in,
waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de
daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor
het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze
mobiele meetposten staan in direct contact met de
verkeerstoren van de Vliehors Range.

alleen samenjkrijgen we
corona onder controle
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meter afstand?

Als twee volwassenen hun armen
uitstrekken naar elkaar is dat
ongeveer 1,5 meter.
Raak elkaars handen niet aan.

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 om je
telatentesten

mm.

mm.

Bel 0562451307 voor een afspraak.
Houd je burgerscenummer (BSN) bij de hand.

Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om je te laten testen.

Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op
Iuchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina
766. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten
dan kunt u dit kenbaar maken via
luchtmacht.nl/geluidshinder.

Jehoeft nttebetaIen voorde test.

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:
06-46351579 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 1 1 uur; telefoonnummer: 06-1 524 9717
SoZaWe : www.sozawe-nw-fryslan nl Servicenu mmer Woonbedrijf: 088-9952222
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