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gemeenteraadsvergadering weer live!
Op maandag 28 februari is de laatste reguliere
vergadering van de gemeenteraad in zijn huidige
samenstelling. Omdat de coronamaatregelen dan
grotendeels zijn opgeheven, kan de raad weer fysiek
vergaderen in de raadzaal in het gemeentehuis. We
zijn blij dat ook belangstellenden hier weer bij aanwezig
kunnen zijn!

agenda raadsvergadering
maandag 28 februari 2022
aanvang 19:30 uur raadzaal gemeentehuis
Publiek is weer welkom om de raadsvergadering bij te
wonen in de raadzaal!
De vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de
website van de gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2022
b: Overzicht moties/toezeggingen per 31 januari 2022
Informeren
3. Mededelingen college
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8. Terugblik op afgelopen raadsperiode
Besluiten
9. Verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie
10. Fusie Stichting OOV
11. Voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk
12. Gewijzigde begroting 2022 De Dienst Noardwest
Fryslân
13. 2e Begrotingswijziging 2022
14. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
https://bit.ly/3rZAdfN of scan de QR-code.
Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Neem contact op
met de griffier, dit kan tot uiterlijk
12.00 uur op de dag van de
vergadering.
Griffier Magda Brinksma, 0638739152 of griffier@vlieland.nl.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor de verbouw en de uitbreiding van het pand
Dorpsstraat 59-61 te Vlieland (ingekomen 13
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2022
februari 2022).
voor bouwen:
 Voor een gewijzigde positie van de hydrofoorruimte
op het perceel Badweg 3 te Vlieland (ingekomen 14
februari 2022).
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 handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 Voor (de legalisatie van) recreatief verblijf op het
perceel Dorpsstraat 99A te Vlieland (verzonden 15
februari 2022).
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.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de
gemeenteraadsverkiezingen. Bent u dan
niet in de gelegenheid om zelf te gaan
stemmen? Zorg dat u iemand machtigt
om uw stem uit te brengen!
Hoe dat moet lees je op
https://www.vlieland.nl/homevlieland/machtigen_46421/
Of scan de QR-code.

verbeteragenda gemeente Vlieland
In december 2021 is er een enquête gehouden onder
de inwoners van Vlieland, een 'Quick Scan Lokale
Democratie'. Ook is de enquête ingevuld door
raadsleden, ambtenaren en burgemeester en
wethouders.
Naar aanleiding van de enquête en het rapport heeft
een begeleidingscommissie, bestaande uit drie
inwoners, vier raadsleden, vier ambtenaren, de
burgemeester en de griffier, de volgende verbeteracties
opgesteld waar we het komende jaar mee aan de slag
gaan:
1. Communicatie verbeteren door duidelijk en
begrijpelijk taalgebruik.
2. Burgerparticipatie verbeteren door het opzetten van
een digitaal platform.
3. Contact tussen de gemeenteraad en de inwoners
verbeteren.
4. Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven
verbeteren.
5. Interne samenwerking tussen Raad-CollegeAmbtenaren verbeteren.
In de verbeteragenda kunt u lezen hoe we dat gaan
doen. De verbeteragenda zal in de raadsvergadering
van 28 februari a.s. door de raad
besproken en vastgesteld worden.
Bekijk de verbeteragenda op
https://bit.ly/3gBWFVF of scan de
QR-code.

Onder de inwoners die de enquête hadden ingevuld
werd een waardebon verloot. De heer Luis kreeg de
waardebon op 16 februari overhandigd door
burgemeester Michiel Schrier.

werkzaamheden W. de Vlaminghweg
Op maandagavond 21 februari vanaf 19:30 tot 21:00
uur wordt er in de Herbergh van Flielant voor
omwonenden en belangstellenden een inloopavond
gehouden over de werkzaamheden aan de
Vlaminghweg. Hier kunt u met uw eventuele vragen
terecht.
De werkzaamheden beginnen die dag met het
vervangen van de rioolput op de kruising VlaminghwegLutinelaan. Dit zal aan het eind van de week gereed
zijn, daarna is de Lutinelaan weer vrij voor verkeer.
In de daaropvolgende weken zullen de parkeerplaatsen
tussen de drankenhandel van de firma Houter en de
Lutinelaan niet of slecht bereikbaar zijn. Afhankelijk van
de voortgang van het werk raden wij u aan uw voertuig
tijdelijk elders te parkeren.

‘Uit het kastje’ digitaal ontvangen
Je kunt deze nieuwsbrief van de
gemeente ook digitaal ontvangen via
de mail. Kijk op www.vlieland.nl om u
hiervoor aan te melden of scan de
QR-code.

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

