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Gemeente Vlieland
Dorpsstraat 127
8899 AE Vlieland
Telefoon (0562) 452700
E-mail: info@vlieland.nl
Website: www.vlieland.nl
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
Buurtwelzijnswerker
(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
Via de website of
telefoonnummer
(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
Frank Kenters:
(088) 9952016
Klachtenlijn geluidsoverlast
defensie:
(0800) 022 60 33
Volg de gemeente Vlieland op
Facebook, Linkedin,
Instagram en Twitter

raadsvergadering 10 oktober
aanvang 19:30 uur Raadzaal
U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
De vergadering is ook te beluisteren via de website van de
gemeente: https://bit.ly/3NQQUS9 of scan de QR-code.
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 12 september 2022
b: Overzicht moties/toezeggingen per 12 september 2022
Informeren
3. Mededelingen college
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Nota reserves en voorzieningen 2022
9. Begrotingswijziging stelpost Omgevingswet en Gemeentefonds
10. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter inzage op het gemeentehuis en
zijn terug te vinden op www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Neem contact op met de loco-griffier, dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de
vergadering. Caroline Hoogstraten, 06-25043460 of griffier@vlieland.nl.

Waddentoernooi 2023 op Vlieland!
Op 12-13-14 mei zal de 40e editie van het Waddentoernooi plaatsvinden
op Vlieland! We kunnen weer op een sportieve manier de strijd aangaan
voor het kampioenschap van de Wadden. Op vrijdag 12 mei gaan we van
start om op zaterdagavond 13 mei te eindigen met een prijsuitreiking
onder muzikale begeleiding van de Casanova's! Een aantal enthousiaste
teamcaptains heeft zich al gemeld, maar voor de volgende sporten zijn wij nog op
zoek naar enthousiaste teamcaptains:
Voetbal Biljarten Darts Golf
Klaverjassen
Lijkt het jou leuk om bij één van deze sporten te helpen of wil je nog wat meer
informatie? Stuur dan snel een berichtje naar Luna Stavenuiter, 06 2131 2503!

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

paspoort nodig maar kun je dat
niet betalen?

De burgemeester maakt bekend dat de volgende
aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen:
voor werk en/of werkzaamheden uitvoeren
 Voor het vervangen van bestaande en het plaatsen
van nieuwe informatieborden op diverse locaties in en
rond het dorp (ingekomen 5 oktober 2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

Of stel je de tandarts zo lang mogelijk uit
omdat je bang bent voor de rekening? En
kom je niet in aanmerking voor financiële
ondersteuning vanuit de overheid?
Dan is er misschien tóch een oplossing!
De gemeente Vlieland is aangesloten bij SUN
Friesland. SUN staat voor Stichting Urgente Noden. Het
is een noodfonds waar je een beroep op kunt doen als
je zit met een urgent financieel probleem en qua
regelingen tussen wal en schip valt. Bijvoorbeeld als je
geen geld hebt voor een laptop maar die echt nodig
hebt, als je geen winterjas kunt kopen, je huis niet kunt
inrichten of dreigt te worden afgesloten van gas, water
en licht.
Als je denkt dat je hiervoor misschien in aanmerking
komt, kun je een aanvraag doen voor een éénmalige
bijdrage. Dit gaat altijd via een professionele
hulpverlener. Op Vlieland is dat bijvoorbeeld de
buurtwelzijnswerker Annemarie Kort, de huisarts of de
thuiszorg. Kijk voor meer informatie op
www.sunfriesland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
De burgemeester maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
voor slopen en/of asbest verwijderen
 Voor het verwijderen van asbest in het pand
Dorpsstraat 36 te Vlieland (verzonden 4 oktober
2022).
 Voor de renovatie van het pand Dorpsstraat 114-116
te Vlieland (verzonden 6 oktober 2022).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het plaatsen van zonnepanelen op het pand
Molenglop 5A te Vlieland (verzonden 5 oktober 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.

collectevergunning
De Nederlandse Brandwondenstichting heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 10 tot en
met zaterdag 15 oktober 2022.

inzameling bruin- en witgoed
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, wasmachines, strijkijzers, televisies,
acculaders 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 wit- en bruingoedafval tenminste
één werkdag voor de ophaaldag aan.
Dit kunt u telefonisch doen of via de
website van de gemeente Vlieland:
https://bit.ly/3MiUZiY of scan de QRcode.

inzameling klein chemisch afval
Op vrijdag 14 oktober komt de chemokar naar Vlieland
om het klein chemisch afval in te zamelen. U kunt uw
klein chemisch afval in de rode
milieubox naar de chemokar brengen
als deze uw straat in rijdt. Als u niet
thuis bent kunt u de milieubox goed
afgesloten langs de kant van de weg
zetten. Kijk voor meer informatie over
wat wel en niet in de milieubox hoort op
https://bit.ly/3CgCve3 of scan de QR-code.

BERICHT VAN DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT

oefeningen met explosieve
bommen van 10 t/m 14 oktober
Om te allen tijde gereed te zijn en blijven voor inzet in
NAVO-verband of met andere coalitiepartners, oefenen
gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command van
de Koninklijke Luchtmacht in week 41 op de Vliehors in
het afwerpen van bommen met explosieve lading. Er
wordt geoefend van maandag 10 tot en met donderdag
13 oktober tussen 9:00 en 16:30 uur en op vrijdag 14
oktober tussen 09:00 en 12:00 uur. Heeft u een vraag
of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit
kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder

BERICHT VAN STAATSBOSBEHEER

Handen uit de mouwen voor de
natuur van Vlieland
Afgelopen 24 september is een enthousiaste groep
Vlielander vrijwilligers samen met ons weer druk aan
het werk geweest. De cranberryvallei bij Stortemelk,
(ook wel Achter Neele Meu’s Nol of Witte Lid genoemd)
werd vrij gemaakt van berkjes en er werd een stukje
geplagd voor het behoud van het vleesetende plantje
de zonnedauw.
De deelnemers waren enthousiast en wilden graag nog
een keer verder met deze klus. Daarom gaan we
zaterdag 22 oktober hier weer aan het werk.
Van 10.00 tot 15.00 uur ben je van harte welkom.
Wij zorgen voor gereedschap, koffie/thee en soep.
En alvast voor in de agenda: extra data ‘Handen uit de
mouwen’
• Zaterdag 5 november (landelijke natuurwerkdag),
10.00 -15.00 uur, locatie Bomenland.
• Zaterdag 26 november 10.00-15.00 uur, locatie Pad
van de Staatsschuur.
Graag tot dan!

BERICHT VAN DE WATERSPORTVERENIGING

oproep
Uitnodiging aan alle leden/aspirant leden van
Watersportvereniging Vlielandia voor de vergadering
van dinsdag 11 oktober om 19.30 in Hotel Bruin. Of
neem contact op met Dick Visser via de mail
dick@visservlie.nl.

