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Gemeente Vlieland
Dorpsstraat 127
8899 AE Vlieland
Telefoon (0562) 452700
E-mail: info@vlieland.nl
Website: www.vlieland.nl
Raad: www.vlieland.nl/raad
Postadres
Postbus 10,
8899 ZN Vlieland
Openingstijden
elke werkdag:
van 9.00 tot 12.00 uur
en op dinsdagmiddag:
van 14.00 tot 16.00 uur
Vlielands Kwartier
(Annemarie Kort)
elke werkdag bereikbaar:
van 9:00 tot 12 uur
telefoonnummer:
(06) 1524 9717
Milieustraat
Maandag en vrijdag:
van 13:15 tot 14:15 uur
Woensdag:
van 10:30 tot 11:30 uur
Aanmelden afval
(0562) 452710
Opzichter:
(06) 51349316
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen die niet
kunnen wachten tot de
eerstvolgende werkdag:
(06) 46351579
Dienst SoZaWe:
www.sozawe-nw-fryslan.nl
Servicenummer
WoonFriesland:
(088) 9952222
Wijkconsulent
Marjo de Meer:
(088) 9952387
Klachtenlijn geluidsoverlast
defensie:
(0800) 022 60 33
Volg de gemeente Vlieland op
Facebook, Linkedin,
Instagram en Twitter

Iedereen die permanent een koop- of huurwoning op Vlieland bewoont kan de subsidie
aanvragen. Bijvoorbeeld voor kierafdichting, vervanging van een oude koelkast door een
koelkast A+++, de aanschaf van een inductiekookplaat, een droogmolen of LEDverlichting. Maar ook voor bijvoorbeeld het laten doen van een warmtescan van je woning.
De maximale bijdrage is € 80,- per woning en de subsidie is
beschikbaar tot 31 december 2022.
Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op
https://bit.ly/3vEsSn2 of scan de QR-code.

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en Ondersteuning is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woont op het adres waar zij volgens de Basis Registratie Personen
(BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Namens de burgemeester van Vlieland maakt de teamleider van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning bekend dat de gemeente Vlieland het voornemen heeft onderstaand
personen uit te schrijven uit de BRP. Op basis van dit voornemen worden onderstaande
personen in de gelegenheid gesteld om, gedurende drie weken vanaf de datum van deze
publicatie, informatie te geven over zijn/haar daadwerkelijke verblijfplaats.
Indien de gemeente Vlieland geen nadere adresinformatie ontvangt, zal na deze periode
van drie weken de bijhouding van de persoonslijst worden beëindigd.
Geslachtsnaam en voornaam
Dijkstra, Ylsa
Jiménez Yaima, Diana Marcela
García Alsina, Marina
Olivieri Valbuena, Katherine Carolina
Fernández Barneda, Javier Ignacio

geboortedatum
08-09-2002
15-07-1995
31-03-2001
01-11-1989
12-12-2001

dinsdag 9 augustus ophaaldag
wit- en bruingoed
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten.

BERICHT VAN
KINDEROPVANG FRIESLAND

Bruingoed, zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers, fornuizen en
dergelijke kunnen eveneens gratis worden afgegeven
op de Milieustraat of ook de tweede dinsdag van de
maand aan de weg worden gezet. Meld uw wit- en
bruingoedafval tenminste één werkdag voor de
ophaaldag aan. Dit kunt u telefonisch doen of via de
website van de gemeente Vlieland.

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie is Annemarie Kort nog tot en met
vrijdag 12 augustus afwezig. Voor spoedvragen over
Wmo, Jeugdwet en Participatie kunt u contact opnemen
met de Toegang van het Gebiedsteam de Waadhoeke.
Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 uur tot 17.00 uur op nummer 0517-380357. Of
stuur een mail naar gebiedsteam@waadhoeke.nl
Vanaf maandag 15 augustus is Annemarie Kort weer
bereikbaar.

even voorstellen
In de gemeentelijke organisatie zijn er de afgelopen tijd
nogal wat nieuwe gezichten bijgekomen. Wie zijn dat en
wat doen ze voor werk? En ook: wat doen eigenlijk de
mensen die er al (veel) langer werken?

Kinderopvang Friesland zoekt een
enthousiast Adjunct Hoofd voor de locatie
De Jutter op Vlieland,
voor 16 tot 24 uur per week.

Deze week stellen we aan je voor:

Erika Chevallier
Sinds 9 juli 2004 is Erika
werkzaam bij de
gemeente Vlieland op de
afdeling financiën. Ze is
verantwoordelijk voor
alle debiteuren- en
crediteurenprocessen.
Daarnaast beheert ze
het verzekeringspakket
van de gemeente
Vlieland. Alles op het
gebied van
gemeentelijke
belastingen is uitbesteed
aan Leeuwarden, maar
af en toe is ze nog aanspreekpunt voor vragen
betreffende de gemeentelijke belastingen en voert ze
controles uit.
In april 1997 is Erika met man Rob, en zoon Maurice op
Vlieland komen wonen. Rob was beroepsmilitair en
werd gestationeerd op Vlieland. Erika zou eerst niet
meegaan omdat het maar voor drie jaar zou zijn.
Inmiddels zijn we 24 jaar verder en is Rob schilder bij
Koster, Erika werkzaam bij de gemeente Vlieland en
woont Maurice in Harlingen.

Als meewerkend adjunct hoofd kinderdagverblijf,
peuteropvang en buitenschoolse opvang draag je de
dagelijkse verantwoordelijkheid voor de locatie. Je
draagt zorg voor de dagelijkse verzorging en opvoeding
van kinderen, waarvan de leeftijd kan variëren tussen 0
en 4 jaar. Ook draag je zorg voor de opvang van een
groep kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar voor
school, na school en gedurende de schoolvakanties.
Naast je werk op de groep fungeer je als
aanspreekpunt op de locatie voor je collega's en de
ouder(s)/verzorger(s).
Voor het downloaden van de hele
advertentietekst, scan de QR-code.

Contactgegevens:
Voor meer informatie over de functie kun je bellen met
Jeannet van den Akker, telefoon 06-5180 7529
Je sollicitatie kun je per mail sturen naar:
sollicitatie@kinderopvangfriesland.nl o.v.v. AH-Vlieland

