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ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

coronatest ook mogelijk op Vlieland

Vanaf zaterdag 25 september is het mogelijk om op
Vlieland een coronatest te laten afnemen voor een
coronatoegangsbewijs.
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent
gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een
negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor milieu
• Voor revisie van het pand Korenmansweg 4 te
Vlieland (ingekomen 21 september 2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwtvlieland.nl.

De testen worden uitgevoerd door Alegriahealth.
De testlocatie bevindt zich bij sportcentrum Flidunen
aan de Uitlegger 2 op Vlieland.
Zaterdag kan er getest worden van 9.00 tot 17.00 uur
en de overige dagen van 14.00 tot 17.00 uur.
Er dient vooraf een afspraak te worden gemaakt dat
kan via:
https://afspraak.testenvoortoeganq.org/afspraak/tijdstip

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
bouwen
• Voor verbouw en renovatie van het pand
Dennenlaan 16 te Vlieland (verzonden 21
september 2021).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het verplaatsen van een bestaand dakraam en
het plaatsen van een extra dakraam in de westgevel
van het pand Dorpsstraat 71 te Vlieland (verzonden
22 september 2021).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken

voor weg aanleggen of veranderen, handelingen met
gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en
handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden
• Voor het verbreden van de fietspaden gelegen in de
Noordzeeduinen te Vlieland (ingekomen 30 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.

Vanzelfsprekend blijven de horecaondernemers zelf
verantwoordelijk voor de controles op het
coronatoegangsbewijs. Voor de horeca is de app
CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee
eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de
coronatoegangsbewijzen.

maandagavond 4 oktober
Kennismaken met de nieuwe predikant
in de Nicolaaskerk
Zondag 26 september ben ik als predikant verbonden
aan de Kerk op Vlieland, ik ben dus de nieuwe
dominee.
Uit de gesprekken van het afgelopen jaar is mij duidelijk
geworden dat de kerk er niet alleen is voor de
kerkmensen maar dat alle eilanders het belangrijk
vinden dat de kerk er is.
Daarom wil ik de komende tijd zoveel mogelijk
kennismaken met de mensen op het eiland.
Dat kan op verschillende manieren.
ik neem het initiatief en neem contact met u op.
ik vind het ook heel prettig als ik door u wordt
uitgenodigd. Dus bel mij gerust: 06-57490586 of
stuur een mailtje: jmbvanderplaathetnet.nl
de kerkenraad is met het voorstel gekomen om een
grotere kennismaking in de kerk te houden, Ik kan
dan iets over mijzelf vertellen. Over hoe ik in mijn
werk sta’. En u kunt uw wensen kenbaar maken
wat verwacht u van mij of van de kerk op Vlieland.
Deze kennismakingsavond is gepland op maandag 4
oktober.
We beginnen om 20.00 uur.
De kerk is open vanaf 19.45 uur de koffie staat dan
klaar.
Na afloop drinken we dan nog wat en praten we nog
na.
Ik hoop u 4 oktober te ontmoeten!
ds. Anne-Mieke van der Plaat
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collecte
Handicap.nl heeft een collectevergunning voor
maandag 27 tot en met zaterdag 2 oktober.

Een tegen eenzaamheid
Van donderdag 30 septembert/m donderdag 7 oktober is
de week tegen eenzaamheid.
Eenzaamheid komt binnen iedere leeftijdsgroep voor en is
door Corona actueler dan ooit.
Wat kan jij doen?
Laat weten dat je aan iemand denkt.
Videobellen met je alleenstaande opa of oma.
Een kopje thee met je alleenstaande buurvrouw of loop
gezellig mee als je buurman de hond gaat uitlaten.
Knutselen of voetballen met je teruggetrokken klasgenoot.
Nodig je collega uit, er is altijd wel iets leuks te doen.
Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl vindt je
verschillende initiatieven, handige tips en leuke acties zoals
het maken en versturen van een persoonlijk kaartje.
Ook kan je hier je eigen initiatief aanmelden.
Een klein gebaar kan het verschil maken.

Nederland verder open
met coronatoegangs
bevijs
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Hierhebjeper25septemberookeen
coronatoegangsbewijs nodig:

Evenementen, zoals festivals, feesten en
professionele sportwedstrijden
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Hierhebjeper25septemberookeen
coronatoegangsbewijs nodig:
Kunst en cultuur. zoals poppodia, theaters en

bioscopen
Geen mcx maal aantal bezoekers

Er zijn genoeg mensen gevaccneerd om de
coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand
houden 5 per 25september net meer vei plicht. Bij
bezoek aan plekken vaal het drukker wordt, zoals de
horeca, evenementen, poppoda. theaters en boscopen,
heb je een coronatoegangsbewijs nodig.
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corona onder controle

Hier heb je per 25september een
coronatoegangsbewijs nodig:
Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkarrtlnes

Zo werkt het coronatoegangsbewijs
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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: 06-1 524 9717
SoZaWe: swew.sozawe-nw-fryslan. ni Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
-

