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verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
• Voor uitbreiding van de bestaande fietsenberging
op het perceel Lutinelaan 3 te Vlieland (verzonden
16september2021).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
en bouwen
• Voor de bouw van vier recreatieve appartementen
en vier appartementen voor permanente bewoning,
voor het plaatsen van zonnepanelen en voor het
maken van een erfafscheiding op het huidige
perceel Achteromweg 5 en 5a te Vlieland
(verzonden 16 september 2021)

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor werk of werkzaamheden uitvoeren en bouwen
• Voor uitbreiding van de bestaande verharding en
het als gevolg daarvan verplaatsen van het
bestaande hekwerk van de gasopslagplaats op de
locatie Havenweg 17a-b te Vlieland (ingekomen 23
juli 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.

concept omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens de volgende
omgevingsvergunning te verlenen: voor bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor
(legalisatie van) de bouw van een kiosk en om de
ondergeschikte horeca-activiteiten op het perceel
Dennenlaan 2 te Vlieland vast te leggen conform de
bestaande situatie.
De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals
die zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële
regeling Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht liggen de
conceptbeschikking en de overige op de aanvraag
betrekking hebbende stukken met ingang van maandag
20 september 2021 gedurende zes weken voor een

18 september 2021
ieder ter inzage. Gedurende deze periode kan er door
een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar worden
gemaakt. De zienswijzen kunnen worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.
Bovengenoemde stukken kunnen gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis op de afdeling
Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

concept weigering
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens de volgende
omgevingsvergunning te weigeren: voor handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening voor het mogen
bouwen van een recreatiewoning op het perceel Bi 119
te Vlieland zoals bedoeld in de Wabo artikel 2. 1, eerste
lid, onder c: het gebruiken van gronden of bouw-werken
in strijd met een bestemmingsplan, een
beheers verordening, een exploitatieplan, de regels
gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid,
van de Wet ruimtelijke ordening of een
voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven
aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet.
De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals
die zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële
regeling Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht liggen de
conceptbeschikking en de overige op de aanvraag
betrekking hebbende stukken met ingang van maandag
20 september 2021 gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage. Gedurende deze periode kan er door
een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar worden
gemaakt. De zienswijzen kunnen worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.
Bovengenoemde stukken kunnen gedurende de
openingstijden van het gemeentehuis op de afdeling
Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

tuinafval dinsdag 21 september
Op dinsdag 21 september 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.

collecte
de Nierstichting heeft een collectevergunning voor
maandag 20 tot en met zaterdag 25 september.

ontwerp bestemmingsplan ‘Oost-Vlieland
Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de
Vlaminghweg 11’
—

Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van de
gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp
bestemmingsplan Oost-Vlieland Dorpsstraat 10 en 12 en
Willem de Vlaminghweg 11’ gedurende een termijn van zes
weken voor een ieder ter visie ligt.
—

Op de achtererven van de Dorpsstraat 10 en 12 en aan de
Willem de Vlaminghweg 11 is een gebouw voor nieuwe
personeelshuisvesting gewenst. Het voornemen is om 15
appartementen te realiseren. Hiervoor dienen enkele
bestaande gebouwen en bomen verwijderd te worden. In
het huidige bestemmingsplan is personeelshuisvesting niet
toegestaan. Het voornemen is daarom in strijd met het
geldende bestemmingsplan. Voorliggend bestemmingsplan
voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van dit
voornemen, waarbij de voorgenomen bouw en functie
toekenning in het gebied mogelijk wordt gemaakt.
Indienen zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken
liggen vanaf maandag 20 september 2021 tot en met
maandag 1 november 2021 ter visie. Tijdens deze periode
is het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde
mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor het
maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met
de heer J. Kleefstra (telefoon 06 11742571). Schriftelijke
zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. U kunt geen
zienswijzen via de e-mail indienen.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via de
website van de gemeente Vlieland: https:/!www,vlieland.nl/
onder Zelf regelen! Publicaties en bekendmakingen!
Ruimtelijke plannen! Bestemmingsplannen. Het
planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is:
NL.IMRO.0096.200201 720-ONO1
https:!!www.ruimtelijkeplannen.nl!
s Septwbr 2w’

Digi-Taalhuis
De kop is eraf! Afgelopen week hebben de eerste
intakegesprekken plaatsgevonden in de bibliotheek met de
deelnemers die zich hebben aangemeld voor het Digi
Taalhuis. Het initiatief van de bibliotheek Noord-West
Fryslan, het Friesland college en Annemarie Kort van het
Vlielands Kwartier om nieuwkomers en belangstellenden
onder begeleiding van een groep vrijwilligers een cursus
basisvaardigheden Nederlands aan te bieden, is
enthousiast ontvangen. Naast de taalcursus is het ook
mogelijk digitale-vaardigheden te leren. Op de foto de groep
vrijwilligers die zich de komende tijd gaan inzetten voor het
Digi-Taalhuis.

oefeningen Vliehors Rage
Jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht en de
Belgische Luchtmacht oefen in week 38 op de Vliehors
Rage op Vlieland in het afwerpen van bommen met
explosieve lading. Het gaat om bommen van het type MK82
en GBU-12 (beide 500 ponders). De vluchten vinden plaats
van maandag 20 september 12:00 uur tot en met vrijdag 24
september 11:00 uur. Vliegers trainen dagelijks om hun
vaardigheden op peil te houden. Het afwerpen van bommen
is één van deze vaardigheden.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Nederland verder open
met coronatoegangs
bewijs

Stap

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de
coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand
houden s per 25september net meerverphcht. Bij
bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de
horeca, evenementen. poppoda, theaters en bioscopen.
heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Stap 4 Alsje bew jS sopgehaald. kr g,e een unekeQR-code.
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corona onder controle

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: wwv.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 0800-0226033 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800- 1351

