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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het schilderen van de westgevel van het pand
Dorpsstraat 125 te Vlieland (ingekomen 8 augustus
2016).
 Voor het tijdelijk plaatsen van twee beelden op het
Havenplein (ingekomen 9 augustus 2016).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
 Voor het plaatsen van een luisterpaal op het
havenhoofd van de jachthaven te Vlieland
(verzonden 8 augustus 2016).
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het vervangen van de bestaande dakkapel en
het aanbrengen van isolatie op het pand
Dorpsstraat 14 te Vlieland (verzonden 9 augustus
2016).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
 Voor de bouw van een nieuwe woning op het
perceel Middenweg 41 te Vlieland (ingekomen 27
juni 2016).

bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende vergunningen. Zie Algemene wet
bestuursrecht. Vermeld in uw bezwaarschrift: naam en
adres, datum, omschrijving verleende vergunning en
redenen/motivatie van uw bezwaar. Stuur het
bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Zie ook de
informatie op de website.

bekendmaking inzake venten ITGWO
Bij besluit van 19 juli 2016 zijn namens het college van
burgemeester en wethouders op grond van bepaling 4
lid b. van het ventbeleid Vlieland 2012 voor 1 tot en met
4 september 2016 plaatsen aangewezen waar het niet
is toegestaan te venten.
In verband met gevaar voor de openbare orde en de
openbare (verkeers-) veiligheid is het tijdens het
evenement Into the Great Wide Open niet toegestaan
te venten in en rond toegangswegen van het
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festivalterrein aan de Kampweg.
De exacte aanduiding van de plaatsen waar het om
gaat, is aangegeven op een bij het besluit behorende
kaart die vanaf maandag 15 augustus 2016 op het
gemeentehuis ter inzage ligt.

tijdelijke afsluiting fietspad ITGWO
Tijdens het festival Into The Great Wide Open op de
dagen 1 tot en met 4 september 2016 is het fietspad
tussen de Kampweg en de Oostuitgang van
Kampeerterrein Stortmelk en het fietspad vanaf de
Kampweg richting Eureka tot de eerste kruising in
verband met de verkeersveiligheid gesloten voor al het
verkeer met uitzondering van voetgangers.
Iedereen die tijdens het festival gebruik wil maken van
dit fietspad wordt vriendelijk verzocht de aanwijzingen
van de verkeersregelaars ter plaatse te volgen. De
exacte aanduiding van de fietspaden waar het om gaat
is aangegeven op een bij het besluit behorende kaart
die vanaf maandag 15 augustus 2016 op het
gemeentehuis ter inzage ligt.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 16 augustus 2016 houdt wethouder de heer
R. Hoekstra spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.

algehele ontheffing op het verbod van
het plukken van cranberry’s
Het college van B&W heeft 10 augustus 2016 besloten
Algehele ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel
4:20 derde lid van de APV Vlieland 2011 van het
verbod tot het plukken of bij zich hebben van
cranberry’s zoals gesteld in artikel 4 van het
aanwijzingsbesluit APV Vlieland 2011 onder de
voorwaarde dat:

de ontheffing geldt voor de periode van zaterdag
20 augustus 2016 tot en met woensdag 30
november 2016;

het plukken is alleen toegestaan tussen 9.00 uur
en 18.00 uur.
Aan het plukken van cranberry’s worden door de
grondeigenaar Staatsbosbeheer daarnaast de
volgende voorwaarden verbonden:
gebruik kambak:

voor het plukken met een kambak is een
vergunning nodig van Staatsbosbeheer. Inwoners
van Vlieland kunnen zo’n op naam gestelde
vergunning aanvragen bij Staatsbosbeheer, geldig
van 20 augustus – 30 november 2016. Kosten:
€6,00 per persoon (inclusief btw);

de kambak mag op een paar plaatsen niet worden
gebruikt (staat in het veld met bordjes
aangegeven):
 het cranberryveld langs de Postweg ten
oosten van Bomenland;
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ten westen van De Ankerplaats, bij de
watermeter;
 ten westen van Pad van 6 (Posthuysstrandovergang).
In de vergunning staan de overige ‘spelregels’ van
Staatsbosbeheer vermeld.
commerciële pluk
De eilanders die commercieel willen plukken moeten
zich melden bij Staatsbosbeheer. Voor het aanvragen
van vergunningen voor het gebruik van de kambak en
voor verzoeken om commercieel te mogen plukken is
het kantoor van Staatsbosbeheer (Dennenlaan 4)
geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen
8.00 uur en 10.00 uur. Uiteraard blijven de regels voor
(gemotoriseerd) verkeer en de toegankelijkheid van
terreinen van kracht.

inloopbijeenkomst Watergebiedsplan
Vlieland (maatregelen Gangboord en
Lutinelaan)
Samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Vlieland
verbetert Wetterskip Fryslân de waterhuishouding van
Vlieland. Door verschillende maatregelen kunnen we
water op het eiland efficiënter benutten, verdroging
verminderen en de prachtige eilandnatuur nog meer
ruimte geven.
Ook nemen we maatregelen in het bebouwd gebied,
om de kans op wateroverlast te verkleinen. Hiervoor
houden we op woensdagavond 24 augustus 2016 een
inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst
informeren wij u graag over de maatregelen die
Wetterskip Fryslân gaat uitvoeren ter plaatse van het
Gangboord en aan het eind van de Lutinelaan. U kunt
de bestekstekeningen bekijken en vragen stellen aan
onze medewerkers en de aannemer die het werk gaat
uitvoeren.
U bent van harte welkom op woensdag 24 augustus
2016. Exacte tijd en plaats worden nog nader bekend
gemaakt.
Meer weten?
Wilt u voorafgaand aan de bijeenkomst meer
informatie, dan kunt u contact opnemen met Ronald
van der Ploeg, projectleider van het watergebiedsplan,
e-mail: rvanderploeg@wetterskipfryslan.nl of telefoon
(058) 292 22 22.

ontwerp Projectplan Waterwet
Verruiming primaire waterkering
Vlieland, Rijkswaterstaat NoordNederland; kennisgeving
ontwerpbesluit
(RWS-2016/28397)
De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft,
ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht, kennis van het voornemen om een
projectplan op grond van artikel 5.5 van de Waterwet
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en een legger op grond van artikel 5.1 van de Waterwet
vast te stellen.
In het ontwerp projectplan van 4 juli 2016, met kenmerk
RWS-2016/28397, worden de keuzes van
Rijkswaterstaat gemotiveerd en de diverse belangen
afgewogen voor de nieuwe ligging van de primaire
waterkering. Naar aanleiding van de wens van de
bewoners op Vlieland is Rijkswaterstaat samen met de
provincie Fryslân en de gemeente Vlieland een
onderzoek gestart naar de nieuwe ligging van de
primaire zandige waterkering. Uit dit onderzoek is een
voorkeurstracé naar voren gekomen. In 2014 is een
planstudie gestart waarin het voorkeurstracé is
uitgewerkt en is gedetailleerd tot een definitief tracé.
Het definitieve tracé moet voldoen aan de normen voor
hoogwaterveiligheid. Op één onderdeel in het tracé is
te weinig zand in de primaire zandige waterkering en is
een zandaanvulling nodig. Deze zandaanvulling en de
wijziging van de ligging van het tracé van de primaire
kering is in een Ontwerp Projectplan Waterwet door
Rijkswaterstaat vastgesteld. Daarnaast is de nieuwe
waterkering vastgelegd in de ontwerp-legger, met
kenmerk RWS-2016/30381.
Ter inzagelegging
De ontwerpbesluiten, alsmede de ter zake zijnde
stukken liggen van 15 augustus tot en met 23
september 2016 tijdens kantooruren ter inzage op de
volgende adressen:

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3,
Leeuwarden;

Gemeente Vlieland, Dorpsstraat 127, Vlieland.
Digitaal
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/n
oordzee-verruimen-waterkering-vlieland-enterschelling/index.aspx
Indien u buiten kantooruren de ontwerpbesluiten wilt
inzien, kunt u een afspraak maken met mevrouw L.
Dijkman of de heer B. van der Meulen, telefoon 088 –
7974400/email leggervlieland@rws.nl. De tekst van het
ontwerpbesluit wordt u op verzoek (digitaal)
toegezonden.
Op 6 september om 19.30 uur locatie Badhotel Bruin,
Vlieland, wordt een informatieavond gehouden. Op
deze avond worden de stukken toegelicht en is er
gelegenheid tot het stellen van vragen.
Zienswijze(n)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling
3.4, Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) kan
een belanghebbende, gedurende een periode van zes
weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter
inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling zijn
zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren
brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan:
Rijkswaterstaat Noord-Nederland t.a.v. mevrouw
L.Dijkman (contactpersoon);Postbus 2232;3500 GE
Utrecht; onder vermelding van: Ontwerp Projectplan
Waterwet Verruiming primaire waterkering Vlieland
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RWS-2016/28397 en/of Ontwerp Legger Waterwet
primaire waterkering Vlieland RWS-2016/30381.
Degene die schriftelijk zijn zienswijze naar voren
brengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient
schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijze te worden
ingediend bij de bovenstaande contactpersoon.
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wenst te
brengen, dan kunt u telefonisch contact opnemen via
nummer: 088 – 7974400.
Desgewenst kan binnen de termijn waarin de
ontwerpbesluiten ter inzage liggen, worden verzocht
om een gedachtewisseling met het bevoegd gezag en
tot het mondeling inbrengen van zienswijzen
daartegen.
Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen over het ontwerp projectplan
kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen
met mevrouw L. Dijkman of de heer B. van der Meulen
van Rijkswaterstaat, tel. 088 – 7974400.

herdenking ramp 1666
programma herdenking
Vrijdag 19 augustus 2016 wordt de ramp van 1666
herdacht. Het programma voor de herdenking ziet er
als volgt uit:
Om 14.15 uur arriveren de gasten met de boot en
worden ontvangen door ‘Michiel de Ruyter’.
Om 14.30 uur zal een welkomstsaluut plaatsvinden,
verzorgd door de Vereniging Krijgshistorie Vesting
Bourtange. Dan wandelt het gezelschap langs o.a.
twee beelden van De Ruyter en de Engelse admiraal
Robert Holmes, die op het Havenplein staan naar
Museum Tromp’s Huys.
Om 15.00 uur opent Commandant Rob Verkerk aldaar
de expositie, ‘1666 in breder perspectief’, met unieke
uitgeleende doeken van grote musea in Nederland.
Om 16.15 uur wandelt het gezelschap naar de kerk,
waar o.a. ‘ds. Frans Esausz den Heussen’, die de ramp
in 1666 met eigen ogen heeft aanschouwd zal spreken.
luisterpaal
Op de kop van de haven komt een luisterpaal te staan.
In drie talen wordt vanuit die paal verteld, wat zich op
19 augustus 1666 voor de ogen van de luisteraars
heeft afgespeeld.
expositie Museum Tromp’s Huys
Met bruiklenen uit diverse nationale musea heeft
museum Tromp’s Huys de tentoonstelling ‘1666 In
Breder Perspectief’ samengesteld over de Tweede
Engels-Nederlandse oorlog. Tijdens deze oorlog trok
Robert Holmes het zeegat tussen Vlieland en
Terschelling binnen en richtte daar een ravage aan.
Ruim 160 schepen en het dorp West-Terschelling
gingen in vlammen op. Zeker 2000 mensen vonden de
dood.
Onder de bruiklenen bevinden zich originele tekeningen
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van Willem van de Velde, die het tekenen van schepen
tot in de finesses beheerste. Zo goed zelfs, dat hij
gevraagd werd in dienst te treden van de Engelse
koning. Vanaf het begin van de derde EngelsNederlandse oorlog verhuisde hij daarom met zijn zoon
– die ook Willem heette – naar Londen en zij tekenden
vanaf dat moment de oorlogen ter zee vanuit Engels
perspectief.
De tekeningen, prenten en gravures, die op de
tentoonstelling in Museum Tromp’s Huys te zien zijn,
komen uit de collecties van Rijksmuseum, Amsterdam
Museum, Het Scheepvaartmuseum en Museum
Boijmans Van Beuningen. Topstuk van de
tentoonstelling is een tekening van Willem van de
Velde van de ramp uit 1666.
Willem van de Velde was weliswaar niet tijdens de
ramp op Vlieland, hij kwam hier regelmatig. Zijn zuster
woonde op Vlieland. Hij heeft de kust en de schepen
die hier lagen goed in zich opgenomen. Er wordt wel
gezegd dat hij een fotografisch geheugen moet hebben
gehad. Daarvan getuigen een aantal andere
tekeningen, ook op de tentoonstelling te zien. We zien
o.a. schepen voor de kust van Vlieland, wachtend op
gunstig tij om uit te varen. Na ruim 350 jaar is een deel
van deze tekeningen ‘terug op Vlieland’.
De tentoonstelling is tot en met 7 januari 2017 te zien
Zie de website www.1666.nu voor de activiteiten rond
de herdenking van de ramp.

spreekuur dierenarts
Dierenarts K. Fonad houdt zaterdag 27 augustus 2016
spreekuur in de voormalige Bibliotheek, Dorpsstraat
152 te Vlieland. Voor een afspraak of telefonisch
consult kunt u bellen met 06-23484561 op maandag,
woensdag en vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Medicijnverstrekking en spoedgevallen gaan via de
huisarts, telefoon 0562-451307.

vacature interim manager VVV
Vlieland
Vlieland leeft voor bijna 100% van het toerisme. Als er
geen toeristen naar Vlieland zouden komen zouden er
geen faciliteiten zijn en zou hier niemand kunnen leven.
Daarom is het van belang dat we het toerisme
behouden en zo mogelijk uitbouwen. Het bestuur van
VVV Vlieland wil er voor zorgen dat de toeristen naar
Vlieland blijven komen en heeft dan ook als kerntaak
het verstrekken van informatie over Vlieland, inclusief
de promotie van het gehele eiland. Wij willen de
toeristen die Vlieland bezoeken in ieder geval een
warm welkom heten in ons kantoor aan de Havenweg
en hen van alle informatie voorzien. Wij werken aan
een klantvriendelijk beleid en willen de kwaliteit
verbeteren.
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Functieomschrijving:
Het bestuur van de VVV Vlieland is per direct op zoek
naar een interim manager, die ons team, bestaande uit
5 medewerkers, kan versterken. Wij zijn op zoek naar
iemand, die:

snel relaties kan opbouwen en onderhouden;

proactief en ambitieus is;

verandervermogen heeft;

teamleden inspireert en motiveert;

strategisch sterk is;

vormt geeft aan het vastgestelde (promotie) beleid
en uitvoert;

het bestuur periodiek rapporteert;

de vastgestelde budgetten beheert.
Wij bieden:

een fulltime functie voor 8 tot 12 maanden, met
mogelijkheid tot vaste aanstelling

een belangrijke rol in een veranderende
organisatie

een zelfstandige functie waarin je jezelf kunt
bewijzen

een ondersteunende rol in het net opgezette beleid
van het Toeristisch Platvorm Vlieland

een salaris conform CAO voor de VVV
Functie-eisen:

Werkervaring in de toeristische branche is een pré

Uitstekende communicatieve vaardigheden, in
woord en geschrift

Strategisch inzicht, maar ook een kartrekker

Flexibel inzetbaar

Relevante afgeronde HBO-opleiding
Meer informatie:
Heeft u interesse in deze functie, mail dan uw CV en
motivatie vóór 1 september a.s. naar het emailadres:
bestuur.vvv.vlieland@gmail.com. Neem voor meer
informatie contact op met mevrouw C. Pieper,
bestuurslid VVV Vlieland. Zij is te bereiken via
bovenstaand e-mailadres of via 0652387513
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