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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

27 augustus 2022

verleende reguliere omgevingsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende omgevingsvergunning heeft
verleend:
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een antenne op het perceel Korenmansweg 2 te Vlieland
(verleend 22 augustus 2022).
besluit tot verlenging van de afdoeningstermijn met zes weken
voor milieu
• Voor een actualisatie van te accepteren Euralcodes voor de locatie Havenweg
17A te Vlieland (ingekomen 4 juli 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.

hoe maak je echt werk van klimaatadaptatie?

Milieustraat
Maandag en vrijdag:
van 13:15 tot 14:15 uur
Woensdag:
van 10:30 tot 11:30 uur

De toenemende gevolgen van klimaatverandering vragen om ingrijpende
maatregelen. We moeten ons voorbereiden op extreme weersomstandigheden, zoals
droogte of extreme neerslag. In vier video’s leggen deskundigen uit wat er wat hen
betreft nodig is om ons land klimaat adaptief in te richten. De eerst van de vier
video’s start op maandag 29 augustus via https://bit.ly/3TdBWcT

Aanmelden afval
(0562) 452710
Opzichter:
(06) 51349316

Save the date officiële opening Boswijk

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

De gemeenteraad heeft in de Omgevingsvisie uitgesproken dat er een Programma biodiversiteit voor de
bebouwde omgeving zal worden opgesteld. Biodiversiteit staat voor de variatie in planten, dieren en microorganismen in een bepaald gebied. Het opstellen van het programma is ook in het raadsakkoord vermeld.
Vóór het opstellen van het programma willen we graag eerst met de Vlielanders in gesprek om te inventariseren
wat er allemaal al gebeurt, om ideeën op te halen, kansen en bedreigingen te bespreken en dergelijke.
We nodigen iedereen dan ook van harte uit voor een bijeenkomst op dinsdag 30 augustus in de kerk, aanvang
19.30 uur.
Allereerst zullen enkele sprekers ingaan op wat biodiversiteit betekent, waarom dat belangrijk is, en waarom dat
ook in het dorp en op het bedrijventerrein voor Vlieland van belang is. Daarna zullen we vooral met de eigen
inwoners kijken naar wat er al gebeurt, wat voor ideeën er zijn, en waar we de komende jaren op in kunnen
zetten.

Programma 30 augustus
1. Opening door burgemeester Michiel Schrier
2. Wat is biodiversiteit en wat betekent dit voor de
bebouwde omgeving van Vlieland, waarom is dit
belangrijk? (spreker nog nader te benoemen)
3. Wat kunnen we doen om de biodiversiteit te bevorderen?
Spreker:Timo ter Voort, Friese Milieu Federatie
4. Wat is de relatie met de natuurgebieden rondom het
dorp?
Spreker: Annemieke op ’t Hof, Staatsbosbeheer
Pauze

5. Voorbeelden van bewoners
6. Pitchen van ideeën door bewoners (graag van tevoren
opgeven bij j.kleefstra@vlieland.nl)
7. Verzamelen van locaties waar mogelijkheden zijn.
8. Discussie over de aanpak en wie daarbij betrokken wil
zijn.
9. Einde

