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besluitenhijst raadsvergadering
maandag 22 maart 2021

bosrandzone tussen camping Stortemelk en de
Kampweg.

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
digitale openbare vergadering op 22 maart 2021, heeft
de hierna volgende besluiten genomen:
1 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 15 februari 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
2. Verslag raadsvergadering d.d. 16 februari 2021
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel
af te handelen
4. Begraafplaats
De raad besluit:
1. het actiepunt uit het coalitleakkoord “uitbreiding van
de begraafplaats en een toekomstvisie hierop” niet
uit te voeren;
2. het ruimen van opgezegde huurgraven op het oude
gedeelte van de begraafplaats toe te staan;
3. de regels aan te passen voor de uitgifte van nieuwe
grafmonumenten voor het oude gedeelte van de
begraafplaats zodanig dat het huidige
“monumentale’ aanzicht van het oude gedeelte
zoveel mogelijk behouden blijft.
5. Rapport Rekenkamercommissie De
Waddeneilanden Zwembaden
De raad besluit:
1. kennis te nemen van het rapport ‘Quick scan
zwembaden op de vijf Waddeneilanden’ van de
Rekenkamercommissie De Waddeneilanden;
2. de aanbevelingen 1, 2 en 3 over te nemen;
3. het college te verzoeken de aanbevelingen 1, 2 en
3 op te volgen;
4. het college te verzoeken de raad te informeren over
de uitvoering van de aanbevelingen voor 31
december 2021.
Vlieland, 22 maart 2021
De voorzitter, C. Schokker-Strampel
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg
—

ontwerp wijzigingsplan Vlieland
Oostelijke Eilandlodges Bosrandzone
Stortemelk vastgesteld

Tegen de vaststelling van het plan kan enkel beroep
worden aangetekend door diegene die verschoonbare
redenen heeft gehad om geen zienswijze in te dienen.
Zij kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf 29
maart 2021 tot 10 mei 2021 beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van
beroep wordt gritfierecht geheven. Het besluit treedt in
werking met ingang van de dag waarop de
beroepstermijn afloopt.

tJ kunt het wijzigingsplan met vaststellingsbesluit inzien
tijdens openingstijden van het gemeentehuis, enkel op
afspraak. Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar op
de website van de gemeente Vlieland onder Zelf
regelen! Publicaties en bekendmakingen! Ruimtelijke
plannen! Wijzigingsplannen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer
is NL.IMRO.0096.20201621-VAO1
ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor het verplaatsen van het recreatieve
appartement op het perceel Dorpsstraat 73A te
Vlieland (ingekomen 23 maart 2021).
voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Ankerplaats 17-1 7A
te Vlieland (ingekomen 23 maart 2021).
voor slopen en/of asbestverwijdering (melding)
• Voor sloop van en asbestverwijdering in het pand
Duinkersoord 26 te Vlieland (ingekomen 23 maart
2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

—

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan
“Vlieland Oostelijke Eilandlodges Bosrandzone
Stortemelk” bekend onder en geometrisch vastgelegd
als NL.IMRO.0096.20201621-ONO1 op 23 maart 2021
is vastgesteld. Overeenkomstig artikel 3.8.1 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) heeft het
ontwerpwijzigingsplan gedurende een termijn van zes
weken Ier visie gelegen. Binnen die periode zijn geen
zienswijzen tegen het plan ingediend.
Dit wijzigingsplan ziet op de bouw van vier eilandlodges
(recreatiewoningen) in het oostelijk deel van de

website gemeenteraad en Boswijk

Vorig jaar zijn er twee ‘sub-websites’ geactiveerd die
zijn gekoppeld aan de website van de gemeente
Vlieland. Een website waar alle informatie is te vinden
over de gemeenteraad is www.vlieland.nl!raad en een
website met alle informatie over Boswijk is
www.vlieland.nl/boswijk. Klink op een link of scan de
QR-code:
gemeenteraad
Boswijk

parkeren binnen de bebouwde kom

enquête sport- en beweegbeleid

Voor de gehele bebouwde kom van
Vlieland geldt een parkeerverbod voor
motorvoertuigen. Parkeren is alleen
toegestaan op de daarvoor speciaal
aangewezen parkeerplaatsen die te
herkennen zijn aan het blauwe
vierkante bord met een witte P erop
(bord E08).
Steeds vaker en op steeds meer plaatsen worden
voertuigen korte of langere tijd geparkeerd buiten de
daarvoor bestemde vakken. Dit zorgt niet alleen voor
overlast en hinder maar er zijn ook veel bewoners en
gasten die zich ergeren aan verkeerd geparkeerde
voertuigen. Wij doen daarom een dringend beroep op
eigenaren en bestuurders van motorvoertuigen de regels
voor parkeren in acht te nemen en de auto’s uitsluitend in
de daarvoor bestemde vakken te parkeren.

Tot zondag 4 april kunt u nog de vragenlijst invullen en uw
wensen kenbaar maken rondom het sporten en bewegen in
de openbare ruimte van Vlieland.
De uitkomsten van de enquête zullen worden meegenomen
in het verder ontwikkelen van het Vlielander sport- en
beweegbeleid.
Klik op: https://bit.ly/3vTkpeq of scan de QR-code.

regels voor parkeren in de Dorpsstraat
De Dorpsstraat is alleen toegankelijk voor voertuigen die
zijn voorzien van een geldige A-ontheffing of voor bedrijven
van de wal met een tijdelijke (T-) ontheffing die ook geldig is
voor de Dorpsstraat. Ook dan geldt er echter een
parkeerverbod.
Het voor korte tijd parkeren is alleen toegestaan voor
laden en lossen.
Het parkeren van voertuigen in verband met het uitvoeren
van werkzaamheden valt niet onder laden en lossen en is
dus niet toegestaan. Slechts bij hoge uitzondering, als een
voertuig nodig is om werkzaamheden te kunnen uitvoeren,
mag deze in de nabijheid van de “klus” worden geparkeerd.
Er zal de komende tijd worden toegezien op het naleven
van het parkeerverbod voor de Dorpsstraat en bij het
herhaaldelijk overtreden ervan zal zo nodig de A-ontheffing
of T-ontheffing van rechtswege worden ingetrokken.

Earth Hour op zaterdag
27 maart om 20:30 uur!
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FART H
HOUR

Tijdens Earth Hour doen we
wereldwijd één uur het licht uit
om aandacht te vragen voor
de kwetsbare natuur op
aarde...

wijziging inzamelen bedrijfsafval.
Normaliter gaat per 1 april de zomerregeling
bedrijfsafvalinzameling in. Door de huidige coronacrisis en
de maatregelen die daaruit voortkomen zijn restaurants en
andere horecagelegenheden gesloten. Daardoor is het
aanbod van bedrijfsafval gering.
Hierom, en omdat wij onze medewerkers zo goed mogelijk
willen beschermen en zo weinig mogelijk bloot willen stellen
aan mogelijke besmetting, gaat de gemeente Vlieland de
inzamelingstijden van het bedrijfsafval tot nader bericht niet
wijzigen. De inzameling van bedrijfsafval blijft voorlopig
staan op de maandag en de donderdag.

bericht van de reuniecommissie
onderwijs Vlieland
Helaas zal er ook in 2021 geen reünie georganiseerd
kunnen worden. Het coronavirus is nog niet verdwenen en
er is daardoor nog te veel onzekerheid om een reünie op
poten te zetten. Zij vinden het niet wenselijk om de
beslissing langer uit te stellen.
Reünisten die voor de reünie van 2020 een ticket hebben
gekocht ontvangen binnenkort bericht over teruggave van
hun betaalde tickets. Een nieuwe datum wordt nog niet
geprikt.

Inmiddels doen miljoenen
mensen in meer dan 180 landen mee! Dit wereldwijde
signaal is belangrijk om het probleem én de oplossing van
klimaatverandering wereldwijd op de kaart te zetten en
samen de handen ineen te slaan voor onze natuur op
aarde. Dankzij Earth Hour maken steeds meer
consumenten, bedrijven, overheden en landen duurzame
keuzes.
Kijk voor meer informatie op https://www.earthhour.orq/
• . •

Volg ook de livestream
zaterdagavond op
https:!/bit.ly/3llatiW
of scan de QR-code:

II
1

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: 06-1524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
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