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UPDATE
BOUWWERKZAAMHEDEN
In week 46 zijn de laatste gevelelementen en daken
gemonteerd, dat betekent dat alle woningen nu winden waterdicht zijn. Nu dat klaar is werkt Bouwgroep
Dijkstra Draisma hard door aan de
afbouwwerkzaamheden. Ook wordt er gewerkt aan
het terrein, zodat begin volgend jaar de warmte- en
NUTS leidingen geplaatst kunnen worden.
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TOEWIJZING WONINGEN
Na de zomer was het dan zover: tot 6 september
konden belangstellenden zich definitief aanmelden
om in aanmerking te komen voor een woning in de
Boswijk tijdens de eerste toewijzingsronde. Eind
oktober werden alle gelukkigen die een woning
toegewezen hadden gekregen hiervan door
wethouder Elsje de Ruijter persoonlijk op de hoogte
gesteld. Bij de toewijzing is het schema gehanteerd
zoals eerder door de gemeenteraad was vastgesteld.
Zorgvraag en economisch-maatschappelijke binding

Fase 1 (woningen aan de Boslaan)
Hier wordt de laatste hand gelegd aan de
afbouwwerkzaamheden, het grootste deel van het
stucwerk en het tegelwerk is gereed en BGDD is

zijn hierbij leidend.
De belangstellenden voor de 1e toewijzingsronde die
geen woning toegewezen hebben gekregen zijn op
een wachtlijst geplaatst.

inmiddels gestart met het aanbrengen van de
meterkasten, plinten en deurlijsten. De verwachtingen
zijn dat het begin volgend jaar compleet en gereed is.

Fase 2 (woningen achter fase 1)
Hier zijn de dekvloeren inmiddels aangebracht. De

lockdown

KIJKDAGEN AFGELAST

tegelzetter en stukadoor beginnen met hun

Ontzettend jammer, maar vanwege de harde

werkzaamheden, en BGDD is bezig met de

lockdown is het vooralsnog niet mogelijk om een

meterkasten.

kijkje te nemen in de woningen van de Boswijk.
Iedereen is natuurlijk reuze benieuwd naar hoe die

Fase 3 (woningen haaks op de Lutinelaan)

er van binnen uitzien en daarom hadden we in

De binnenwanden en de installaties in de wanden

januari kijkdagen gepland. Die gaan dus niet door.

worden momenteel aangelegd. Ook is het aanbrengen

Zodra de corona-regels het ook maar enigszins

van de vloerverwarming van start gegaan. In het

toelaten zullen we proberen om in elk geval de

nieuwe jaar wordt de dekvloer aangebracht en starten

toekomstige bewoners in de gelegenheid te stellen

de afbouwwerkzaamheden.

een woning van binnen te bekijken.

Welzijnsgebouw
De installateur is bezig om de gehele installatie aan te
brengen. Alle wanden zijn aangebracht en het
grootste deel is reeds afgewerkt. Binnenkort gaat het
aanbrengen van de plafonds en de wandafwerking
van start. De komende weken wordt ook het gevelhout
aan de buitenzijde aangebracht.

Het terrein
Er wordt hard gewerkt om het terrein gereed te
maken, zodat in week 3/ 4 de warmte- en NUTS
leidingen geplaatst kunnen worden.

bericht uit de zorgvilla

WONEN IN 'DE TON'

STICHTING
VRIENDEN VAN
BOSWIJK
Boswijk is nog niet eens gereed of er ontstaan al ideeën
over wat je er allemaal zou kunnen doen. Activiteiten in
het welzijnsgebouw, een beleefroute door de wijk, een
schaaktafel op het centrale plein. Misschien heeft u ook
nog een mooi idee?

De Stichting Vrienden van Boswijk wil helpen deze
mooie ideeën waar te maken. Wij helpen u met de
uitwerking en gaan op zoek naar geld om het uit te
kunnen voeren. De stichting is kort geleden opgericht.
Eerste wapenfeit is een subsidieaanvraag bij het Iepen
Mienskip Funs van de provincie om het welzijnsgebouw
in te richten.
Voor die inrichting zoeken we ook vooral contact met
de inwoners en de bedrijven op het eiland. Het liefst
Sinds eind januari bewonen wij met 7 bewoners de

willen we het gebouw zo circulair en duurzaam mogelijk

mooie zorgvilla De Ton. De Ton is de eerste stap in de

inrichten. Circulair betekent in dit geval: op zoek naar

realisatie van het plan Boswijk. Inmiddels zien we

spullen die elders opgeruimd of afgedankt worden,

Boswijk om ons heen steeds verder vorm krijgen, het

maar nog best een rondje meekunnen. Duurzaam

wordt prachtig.

betekent: met zo min mogelijk energieverbruik.

Wonen in De Ton bevalt ons prima, we voelen ons als

In het welzijnsgebouw komt iemand te werken die straks

een grote familie. Door corona hebben we helaas geen

activiteiten organiseert en coördineert. Er worden een

open huis kunnen houden. Iedereen is welkom om eens

keuken en een bar aangebracht. We willen er tafels en

een kijkje te komen nemen, laat het ons van tevoren

stoelen hebben, een biljart, een beamer en een

dan even weten.

geluidsinstallatie. De bedoeling is natuurlijk dat die ook
gebruikt worden. Bijvoorbeeld om ‘s morgens te

We kijken uit naar de oplevering van het

genieten van een kop koffie met zelfgebakken taart, om

welzijnsgebouw. Nu organiseren we in het klein een

gezamenlijk te koken, zoals ook in de Uiterton wel

aantal activiteiten voor de bewoners, straks delen we

gebeurde. Om een lezing te kunnen geven of om ‘s

dit graag met andere buurtbewoners van Boswijk in het

avonds gezellig een kaartje te leggen en daarbij een

welzijnsgebouw. Dan hebben de vrijwilligers weer meer

drankje te drinken. Wij zoeken contact met bedrijven

ruimte om activiteiten te organiseren en is de 1,5 meter

die ons kunnen helpen dit mogelijk te maken. We

afstand ook beter te realiseren als dat nodig is.

denken dan aan: servies, bestek en glaswerk voor

In de buurtkamer van het welzijnsgebouw kunnen we

ongeveer 50 personen, een pannenset voor de

straks samen zijn in een kleinere groep. De inrichting zal

grootkeuken en andere spullen om het welzijnsgebouw

huiselijk zijn, het plan is om tegen de muur een grote

in te richten.

boekenkastenwand te maken met een diversiteit aan

Heeft u iets in de aanbieding of tips voor ons? Laat het

boeken. Er komt een leestafel en een gezellige zit bij

ons weten op vriendenvanboswijk@gmail.com of via 06

een open haard.

1250 7366.

Als u ideeën of spullen heeft voor de inrichting van de

Wij komen graag in contact met andere ‘Vrienden van

buurtkamer, dan horen we het graag.

Boswijk’!

Wij verheugen ons op de oplevering van Boswijk in mei

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van

2022 zodat we onze nieuwe buren kunnen

Boswijk

verwelkomen.

(KvK 84150092, RSIN 863113552)

Hele fijne feestdagen gewenst!

Elsje de Ruijter (voorzitter)
Anne Idema (penningmeester/secretaris)

Hartelijk groet,
Bewoners en Team De Ton

Luna Stavenuiter

actueel

IMF-SUBSIDIE TOEGEKEND

duurzaam

OPENBARE VERLICHTING

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de

Het is belangrijk dat de paden en wegen binnen

provincie Fryslân subsidie aan 17 initiatieven in de

Boswijk straks goed verlicht worden. Daarvoor is nu

regio Friese Waddeneilanden. Eén van de

een lichtplan opgesteld. Het centrale plein wordt

gehonoreerde projecten op de Wadden is de

straks met drie lantaarnpalen verlicht en langs de

inrichting van het welzijnsgebouw in Boswijk.

paden komen lage lampen te staan. Er komt

Stichting Vrienden van Boswijk is gevraagd om de

verlichting die niet te veel opvalt en mooi past bij het

inrichting van de ontmoetingsruimtes uit te voeren.

(duin)landschap van Boswijk. Gekozen is voor

Naast een ontmoetingsplek komen er in het
welzijnsgebouw ook diverse voorzieningen zodat het
multifunctioneel kan worden ingezet. Met als
eindresultaat een prachtige, duurzame plek voor alle
eilandbewoners.
Totale investering: 58.543 euro
Bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns: 23.417 euro

update

TANDARTS
We willen graag weer een
tandartsvoorziening op Vlieland
willen hebben.
Deze zou praktijk kunnen houden in het
welzijnsgebouw. Er is een tandarts gevonden die hier
interesse voor heeft, de gesprekken lopen nog. We
hopen hier in januari meer duidelijkheid over te
hebben.

verlichting van duurzaam hout met energiezuinige
ledlampen.

gezocht: een activiteitencoördinator welzijn voor 16 uur p/w
Het is bijna zover! “Boswijk” krijgt steeds meer vorm en wordt naar verwachting rond april/mei 2022 opgeleverd. Een plek waar
iedere Vlielander oud mag worden.
Onderdeel van deze wijk is wat we in de volksmond al noemen “het welzijnsgebouw”. Dit gebouw is bedoeld voor alle inwoners
van Vlieland, jong en oud. Ze kunnen er terecht voor bijvoorbeeld een bakje koffie, een maaltijd, verenigingsactiviteiten of de
kapper. Om samen met lokale organisaties, initiatieven en vrijwilligers aan alle activiteiten vorm te geven zoeken we een
ondernemende collega die zorg draagt voor een fijne sfeer, reuring en verbinding. Zodat het een plek wordt waar iedereen
graag komt.

Wat ga je doen?
je geeft samen met lokale verenigingen, vrijwilligers, (maatschappelijke) organisaties, de buurtwelzijnswerker en
Kwadrantgroep invulling aan activiteiten in het welzijnsgebouw
je zet een vrijwilligerspool op voor de uitvoerende taken binnen het welzijnsgebouw en organiseert de bijbehorende scholing
of training
je coördineert en ondersteunt de inzet van vrijwilligers
je coördineert het onderhoud aan het gebouw en beheert de agenda voor het gebruik van het gebouw
je zorgt voor een laagdrempelige sfeer in het welzijnsgebouw
je bent het vaste aanspreekpunt voor vragen, ideeën en knelpunten.

Wat vragen we van jou?
je hebt een afgeronde MBO-opleiding op het gebied van sociaal werk, welzijn en samenlevingsopbouw
je hebt passie voor werken met en oprechte interesse in mensen, hun talenten en hun vragen
je hebt ervaring in het werken met vrijwilligers
je bent ondernemend en hebt humor en relativeringsvermogen
je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
je woont op Vlieland en hebt kennis van het “eilandleven”

Wat bieden wij?
een uitdagende en zelfstandige functie waarin je de kans krijgt om het verschil te maken in het leven van anderen
de functie Activiteitencoördinator Welzijn is een nieuwe functie bij de gemeente. Je hebt

alle ruimte om te pionieren en

bent onderdeel van het team Uitvoering en Ondersteuning.
het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en kan variëren van

€ 2.170,-- (aanloopschaal 7) tot maximaal € 3.591,--

(schaal 8 van de cao Gemeenten, bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
een jaarcontract voor 16 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband
daarnaast hebben wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel keuzebudget (bovenop je salaris)
van 17,05% van het bruto salaris en een premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekering

De organisatie
De gemeente Vlieland heeft ruim 30 medewerkers. De medewerkers zijn allemaal generalist binnen hun eigen vakgebied.
Werken in een kleine organisatie betekent dat er van je gevraagd wordt dat je breed inzetbaar bent. We werken samen, zowel
onderling als ook met de andere Waddeneilanden en Friese gemeenten aan de vaste wal. Zo lukt het om toch een groot aantal
basisvoorzieningen op het eiland te realiseren en in stand te houden.

Denk je nu: ze zoeken mij?! Solliciteer!
Je kunt dit doen door vóór 10 januari 2022

je brief en cv te mailen naar Greetje Schlimbach,(personeelsadviseur)

greetje.schlimbach@leeuwarden.nl

Meer informatie?
Bel of mail Greetje Schlimbach (van 22 december t/m 30 december 2021), tel (06) 25771041 of
greetje.schlimbach@leeuwarden.nl.
Of Sandra ter Veen, teamleider Uitvoering en Ondersteuning (van 3 januari t/m 7 januari 2022) tel (06) 1174 7814 of
s.terveen@vlieland.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 17 januari 2022

