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ingekomen aanvraag
om gev in gsve rg u n n ing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor slopen (melding)
• Voor de sloop van een ketelhuis op de locatie
Willem de Vlaminghweg 11 te Vlieland (ingekomen
28 oktober 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 het splitsen van het pand Havenweg 69 te
Vlieland in twee delen en het plaatsen van een
nieuwe overheaddeur in genoemd pand (verzonden
1 november2021).

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.

gemeentehuis gesloten
dinsdagmiddag 9 november
Vanwege een bijeenkomst op dinsdagmiddag 9
november voor het personeel van de binnendienst is
het gemeentehuis ‘s middags gesloten. Heeft u een
afspraak op het gemeentehuis? Druk dan even op de
bel, dan wordt u opgehaald.

welstandscommissie Hûs en Hiem
Dinsdag 16 november 2021 bezoekt een delegatie van
de welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente
Vlieland en houdt spreekuur in het gemeentehuis van
11.00-13.30 uur. Mocht u vragen hebben op het gebied
van welstand, dan kunt u een afspraak maken met de
gemeente Vlieland, telefoon 0562-452700.

collecte
Stichting Alzheimer Nederland heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 8
november tot en met zaterdag 13 november.
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ophaaldag bruin- en witgoed
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines,
strijkijzers, acculaders, elektrisch gereedschap,
televisies, computers, fornuizen en dergelijke kunnen
gratis worden afgegeven op de Milieustraat. Ook mag u
deze apparaten de tweede dinsdag van de maand aan
de weg zetten. Meld uw bruin- en witgoedafval
tenminste een werkdag voor de ophaaldag aan. Dit
kunt u telefonisch doen of via de website van de
gemeente Vlieland.

Stichting Muziekonderwijs Vlieland
Op maandagmiddag en maandagavond wordt
lesgegeven op saxofoon, klarinet en dwarsfluit. Op
donderdagmiddag en donderdagavond zijn de lessen
op alle koperinstrumenten. Voor beide dagen is er nog
plek! Op de site van SMV staat hoe men zich kan
aanmelden.
Op zondag 30 januari 2022 vindt de jaarlijkse
voorspeelmiddag plaats in de Jutter. U bent van harte
uitgenodigd. Nadere informatie over de
voorspeelmiddag zal nog verstrekt worden.

gevechtsvliegtuigen van Vliegbasis
Leeuwarden starten in december met
avondvliegen.
Vanaf maandag 6december2021 gaande
gevechtsvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden in de
avonduren vliegen. In de weken 49, 50 en 51 wordt er
van maandag tot en met donderdag gevlogen tot
uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen
overdag plaats.
Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op
luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina
766. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de
vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via
1 uchtmacht.nl/geluidshinder.

bezoek Deltacommissaris Peter Glas
op vrijdag 5 november bracht Deltacommissaris Peter
Glas een werkbezoek aan Vlieland.
Ook burgemeesters van de meeste eilanden,
gedeputeerde Hoogland en directeur De Ruig van
Rijkswaterstaat Noord Nederland waren daarbij
aanwezig.
In de kerk informeerde de gemeente hem over de
betekenis van stormvloeden en zeespiegelstijging voor
de buitendijkse gebieden van Vlieland, waar zich
diverse (woon) bebouwing en het bedrijventerrein
bevindt. Rijkswaterstaat gaf een toelichting over de
geplande versterking van de dijk rond het dorp.
Na het middaguur werden de buitendijkse bebouwing
en het bedrijventerrein bekeken, waarna het
gezelschap naar Terschelling vertrok om de
problematiek daar in ogenschouw te nemen.
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WAAR & WANNEER
10 NOVEMBER
PODIUM VLIELAND
AANVANG 14:00 uur (inloop 13:30 UUR)
aansluitend hapje & drankje tot 11:00 uur

Mantelzorgdag 10 november
Voor de mantelzorgers op Vlieland organiseert de gemeente, op de Dag van de Mantelzorg woensdag 10 november,
een flimmiddag met aansluitend een hapje en een drankje in Podium Vlieland.
De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd maar er zijn nog plaatsen over!
Als u zin heeft om ook te komen deze middag neem dan even contact op met Annemarie Kort,
mail a.kortvlieIand.nl of bellen naar 06-1 5249717.
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Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nI/coronavirus
of bel 0800-1 351

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 900 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 t 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: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800- 1351

