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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor werk of werkzaamheden uitvoeren
 Voor het aanleggen van een stroomkabel ten
behoeve van de strandwachtunit op het kadastrale
perceel B715 te Vlieland (ingekomen 9 augustus
2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht

Voor het verplaatsen van een houthok op het
perceel Dorpsstraat 161 te Vlieland (verzonden 10
augustus 2021).
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.

tuinafval dinsdag 17 augustus
Op dinsdag 17 augustus wordt het tuinafval opgehaald.
U hoeft uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een
vaste route. Eigenaren van een vakantiewoning in het
zomerhuizenterrein kunnen hun tuinafval in de
daarvoor bestemde vakken bij de ondergrondse
containers deponeren.

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie is Annemarie Kort tot en met vrijdag
20 augustus afwezig. Voor spoedvragen over Wmo,
Jeugdwet en Participatie kunt u contact opnemen met
de Toegang van het Gebiedsteam de Waadhoeke.
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00
uur tot 17.00 uur op nummer 0517-380357 of stuur een
mail naar gebiedsteam@waadhoeke.nl Wilt u zich
aanmelden voor het Digi-Taalhuis dan kunt u een mail
sturen naar a.kort@vlieland.nl. Er zal dan in de week
van 23 augustus, wanneer Annemarie Kort weer terug
is van verlof, contact met u worden opgenomen.

14 augustus 2021

dierenarts
Op zaterdag 21 augustus houdt dierenarts Frits
Kampen van Dierenartspraktijk Noord West Friesland
spreekuur (op afspraak) aan de Korenmansweg 17.
De dierenarts komt elke 3e zaterdag van de maand.
Bij spoedgevallen: bel met de huisartspraktijk 0562451307.
Voor alle andere gevallen en voor het bestellen van
medicijnen bel 0517-392100, elke maandag tot vrijdag
van 8.30 tot 17.45 uur. Of maak een afspraak via de
website. Bestelde medicijnen, voer, vlooien- en
wormenmiddelen worden bij het eerstvolgende
spreekuur op Vlieland meegenomen. Als het product
direct nodig is, wordt het opgestuurd.
Dierenartspraktijk Noord West Friesland, Het Want 4,
8802 PV Franeker www.dapnoordwestfriesland.nl

definitieve inschrijving woningen
Boswijk geopend!
Vorige week konden wij u melden dat de definitieve
inschrijving voor de woningen van de Boswijk is
geopend! In hetzelfde artikel is te lezen dat de brochure
en het inschrijfformulier huis aan huis worden bezorgd.
Helaas heeft niet ieder huishouden een brochure
ontvangen. Indien u de brochure niet heeft ontvangen
en wel belangstelling heeft voor de woningen dan kunt
u de brochure en het inschrijfformulier ophalen tijdens
openingstijden van het gemeentehuis. De
inschrijfperiode sluit op 6 september 2021 om 9:00 uur.

Into The Great Wide Open afgelast
Let It Happen, klonk het even geleden nog hoopvol. De
afgelopen maanden werd gewerkt aan een aangepast
festival, in een vorm die mogelijk leek. Maar de
pandemie houdt aan en een festival organiseren lijkt
steeds minder haalbaar en verantwoord. De organisatie
wil niet het risico lopen dat er vanwege Into The Great
Wide Open besmettingen ontstaan op Vlieland, waar
geen quarantainefaciliteiten zijn en het logistiek
ingewikkeld is om positief geteste mensen veilig naar
de wal te vervoeren.
Gekochte tickets voor het uitverkochte Into The Great
Wide Open: Let It Happen worden terugbetaald en
artiesten, kunstenaars en hun boekers ontvangen hun
volledige gages. Ook leveranciers worden
gecompenseerd.
Door zelf af te lasten dreigt een bijdrage van het
Garantiefonds aan het festival voorbij te gaan. Maar de
stichting achter Into The Great Wide open is financieel
gezond en kon de afgelopen jaren gelukkig rekenen op
steun van Fonds Podiumkunsten, donateurs van het
Vuurtoren Genootschap, de Provincie Fryslân, de
Gemeente Vlieland en het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Steun die bedoeld is en
gebruikt wordt voor het stimuleren van en investeren in
het werk van kunstenaars en muzikanten.

aanpassingen straatverlichting

inloopmiddag nieuwbouw Coop

In april 2021 heeft het college besloten om akkoord te gaan
met een aantal aanpassingen aan de openbare verlichting
op bepaalde locaties. Deze aanpassingen zijn voorgesteld
naar aanleiding van het beleidsplan openbare verlichting
met als ondertitel “donker waar mogelijk, licht waar nodig”,
dat de gemeenteraad in december 2020 heeft vastgesteld.
De keuzes voor aanpassingen aan de openbare verlichting
worden gemaakt volgens het afwegingskader per
gebiedstype dat in het beleidsplan opgenomen is.

Aangezien niet iedereen kon deelnemen aan de
videopresentatie van de nieuwbouwplannen van de Coop,
wordt er donderdag 19 augustus van 16:00 uur tot 18:00
uur een inloopmiddag gehouden in de vergaderzaal van
Westcord Hotel Seeduyn. Iedereen die belangstelling heeft
kan ter plekke op gepaste afstand de plannen inzien en
vragen stellen.

Nieuwe LED-verlichting en extra straatverlichting
Op Ankerplaats en Vliepark zullen de huidige zogenaamde
Industriakappen van alle lantaarnpalen vervangen worden
door LED-armaturen met bewegingssensoren. Op de
Kampweg ter hoogte van Duinkersoord 10 zal een extra
lichtmast met LED-armatuur en bewegingssensor geplaatst
worden.

braderie woensdag 18 augustus
Woensdag 18 augustus is er weer een braderie.
De organisatie van de braderie ligt in handen van De
Geitebreiers. Om ook de komende braderie goed te kunnen
laten verlopen volgt hieronder nogmaals een opsomming
van de regels.

Ook de lantaarnpalen op de Bremweg, Helmweg, Duinweg
en Esdoornlaan zullen nieuwe LED-armaturen krijgen.
De lantaarnpalen op het einde van de Bremweg en op De
Blinkerd ter hoogte van huisnummer 2 zullen verplaatst
worden richting het pad naar Duinwijck zodat de traphelling
beter verlicht wordt. De lantaarnpaal op het einde van de
Helmweg zal een uitlegger krijgen zodat het pad naar
Duinwijck beter verlicht wordt. Daarnaast zal bovenaan dit
pad op De Blinkerd een extra verlichtingspaaltje geplaatst
worden. De lantaarnpaal op het einde van de Duinweg zal
definitief verwijderd worden.
Tenslotte krijgen de lantaarnpalen op het einde van de
Dorpsstraat bij het Westerseveld, aan het begin van de
Postweg ter hoogte van Vuurboetsplein 2 en twee
lantaarnpalen langs het schelpenpad bij het sportveld
nieuwe LED-armaturen. Het volledige fiets- en voetpad
vanaf de Lutinelaan tot aan De Bolder is dan voorzien van
LED-verlichting.
Verplaatsingen
De lantaarnpaal op de Meidoornlaan zal verplaatst worden
naar de parkeerplaats bij schoolplein de Jutter zodat deze
omgeving beter verlicht wordt. De huidige armatuur wordt
vervangen door een nieuwe LED-armatuur.
De lantaarnpaal voor het Armhuis op het Kerkplein zal
enkele meters verplaatst worden in verband met onderhoud
van de begraafplaats.
De lantaarnpaal op de Uitlegger ter hoogte van Gangboord
1 zal enkele meters verplaatst worden naar de Midscheeps,
om deze kruising beter te verlichten.
Nieuwe lantaarnpalen op het bedrijventerrein vanwege de
uitbreidingen met nieuwe loodsen
Op de Korenmansweg zal een lichtmast met LED-armatuur
en bewegingssensor geplaatst worden tussen de panden
nr. 16 en nr. 7 aan de overkant van de weg. Op de
Havenweg ter hoogte van het pand nr. 65 zal een lichtmast
met LED-armatuur geplaatst worden om de T-splitsing te
verlichten.
Uitvoering
De opdracht voor uitvoering van alle aanpassingen aan de
openbare verlichting is inmiddels aan de
onderhoudsaannemer verstrekt. Wij verwachten na de
zomer uitvoering van het project.

Braderie en corona
De kramen dienen op ruime afstand van elkaar, van de
terrassen en winkels geplaatst te worden zodat aan de
maatregel 1,5 meter afstand houden kan worden voldaan.
Het is ook belangrijk dat er doorstroming van het publiek
kan plaatsvinden. Daarom zijn (muziek) optredens niet
toegestaan. De gehele Dorpsstraat is beschikbaar voor de
braderie, maar vanwege de opgezette fietsenstallingen zijn
het Kerkplein en het Havenplein niet beschikbaar.
Algemene regels
Ter verduidelijking volgen hieronder een paar spelregels
omtrent de braderie.
 De start van de braderie is om 13.00 uur, vanaf dan
mogen de plekken worden ingenomen en de kramen (ook
eigen kramen) worden neergezet. Eerder is dus niet
toegestaan.
 De Dorpsstraat en de zijwegen/gloppen dienen vrij te
blijven van obstakels, zodat er voor de hulpdiensten altijd
een vrije doorgang is gegarandeerd.
 De ingenomen plek dient na afloop in nette staat te
worden achtergelaten.
Vanwege de vervroegde aanvangstijd is het de
beroepstransporteurs toegestaan vanaf 11.30 uur hun
goederen in de Dorpsstraat te leveren. Belangrijk is dat hun
afleveradressen dan nog goed bereikbaar zijn.
De gemeente Vlieland en De Geitebreiers wensen iedereen
veel plezier op de braderie, en geef elkaar de ruimte!

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 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

