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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
. Voor (de legalisatie van) de bouw van een
zorgwoning op het perceel Lutinelaan 22 te Vlieland
(ingekomen 19 augustus 2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwtvlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergun n ingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
voor het plaatsen van een berging op het perceel
Dorpsstraat 1 36 te Vlieland (verzonden 1 8 augustus
2021)
.
voor het plaatsen van een berging op het perceel
Dorpsstraat 138 te Vlieland (verzonden 18 augustus
2021)
.
voor het plaatsen van een kap, het maken van
personeelshuisvesting en het plaatsen van
zonnepanelen op het perceel Dorpsstraat 1 03 te
Vlieland (verzonden 18 augustus 2021)

bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergunningen. Dit kan binnen zes 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.

commissie bezwaarschriften
25 augustus 2021
Op 25 augustus behandelt de Adviescommissie
bezwaarschriften elf ontvangen bezwaarschriften in de
vorm van een hoorzitting. Omdat de bezwaarschriften
zich richten tegen één vergunning, te weten de
omgevingsvergunning voor de ‘hangout’ bij
sportcomplex Flidunen, bekend onder nummer 2021
0033, worden ze in één hoorzitting behandeld. De
commissie begint om 11 :15 uur met de behandeling
van de bezwaarschriften. De hoorzitting vindt plaats in
het Westcord hotel Seeduyn aan de Badweg 3 te
Vlieland.
De behandeling van de bezwaarschriften is in beginsel

21 augustus 2021
openbaar maar in verband met het coronavirus is
publiek beperkt toegestaan. Dit omdat er in verband
met de 1 ,5 meter regel een maximum is aan het aantal
mensen dat als publiek is toegestaan. Mensen die
graag bij de hoorzitting aanwezig willen zijn kunnen
zich melden bij de secretaris van de Adviescommissie
bezwaarschriften, via de hieronder staande
contactgegevens. Voor informatie over de te
behandelen bezwaarschriften of over de procedure
kunt u contact opnemen met Meintje Boonstra,
secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften,
e-mailadres: mboonstra@ameland nl, telefoonnummer:
(0519) 555 555 (gemeente Ameland). Voor een
(digitale) inzage in het bezwaardossier, kunt u contact
opnemen met Melissa Kuiper van de gemeente
Vlieland, telefoonnummer (06) 31920567.

stremming Boslaan
Er is gestart met het plaatsen van de gevels aan de
woningen van fase 1 aan de Boslaan. Aanvankelijk was
men ervan uitgegaan dat de aanvoer van materiaal via
de bouwweg op het perceel kon plaatsvinden. Omdat
ook moet worden begonnen met het ontgraven van
fase 3 kan er niet meer worden aangevoerd via de
bouwweg. Daarom moeten de sledes met aangevoerde
componenten op de Boslaan gezet worden. Hierdoor
zal de weg gedeeltelijk afgesloten zijn. Autoverkeer van
en naar de Lutinelaan moet van een andere route
gebruik maken. De stremming van de Boslaan zal in
het totaal circa drie weken duren. In de weekeinden zal
de aannemer de sledes weghalen en op het
bouwterrein zetten.

gratis openluchtvoorstellingen
Met steun van de gemeente Vlieland, Staatsbosbeheer,
de Waddenacademie, de Waddenvereniging en de
provincie Fryslân organiseert Podium Vlieland deze
zomer op donderdag en zaterdag gratis
openluchtvoorstellingen in Zaal 2, de duinen bij de
jachthaven. Op het programma staan speelfilms en
documentaires waarin echte Vlielander onderwerpen
centraal staan: de relatie tussen mens en natuur, de
invloed van toerisme en de leefbaarheid op een eiland.
Denk dan aan films met overdonderende
landschappen, spectaculaire natuurbeelden, prachtige
eilanden, ontroerende verhalen, best wel veel bos en
nogal wat Wad.
Films komende week:
donderdag 26 augustus, 22.00u
The Biggest little farm
https:I/www. moviemeter.nl/film/1 123482
zaterdag 28 augustus, 22.00u
Fisherman’s Friends
https://www. moviemeter.nl/film/1 124433
Reserveren is verplicht (alleen op de dag van de
voorstelling) Telefoon: 0562 451 1 54. Bij slecht weer
worden de films vertoond in Zaal 1 van Podium Vlieland
om 20.00 en 22.30 uur.
-
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Stap voor stap de

1,5

meter loslaten

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap de
1,5 meter afstand loslaten. Eerst in het mbo, hbo en wo. Daarna, afhankelijkvan het
aantal ziekenhuisopnarnes en de stijging van het aantal gevaccineerden, overal.

Verlengi ng huidige maatregelen
t/m 19 september, waaronder:
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Ofdestappen op deze datums gezet kunnen worden, hongtafvan het aantal
ziehenhuisopnames en hoeveel mensen volledig zijn gevaccineerd.
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ceacrnvlrjlte versie:

rijksoverheid.nI

alleen samenjkrijgen we
corona onder controle

Meer inrormoue;

rijksoverheid.nI/coronavirus
orbelo8oo-r5r

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 1200 uur en op dinsdagmiddag van 1400 tot 1600 uur.
Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland telefoon: 0562 452700 Storingsnummer bij calamiteiten:
06-46351579 e-mail : info@vlieland.nl website: www.vlielandnl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kortis dagelijks bereikbaartussen 9 en 11 uur; telefoonnummer: O61524 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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