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Woningtoewijzingen Nieuwestraat
34D, Bremweg 5 en Nieuwestraat 36
In week 32 zijn de woningen Nieuwestraat 34D en
Bremweg 5 voor verhuur aangeboden
De woning Nieuwestraat 34D is volgens het
gemeentelijke toewijzingsbeleid toegewezen aan de
kandidaat-huurder met het hoogste aantal punten (197)
die tevens voldeed aan de eisen van het passendtoewijzen van de rijksoverheid. Het betreft de
woningzoekende met inschrijfnummer 1410.03,
ingeschreven sinds oktober 2014.
Voor wat betreft de eengezinswoning Bremweg 5 en de
inmiddels vrijgekomen eengezinswoning Nieuwestraat
36 heeft het college een afwijkende procedure gevolgd.
Hiervoor is toestemming vereist en verkregen van de
adviescommissie woningtoewijzing van de
gemeenteraad. Het college heeft in deze gevallen, in
goed overleg met Woonfriesland, er voor gekozen om
naast het gebruikelijke gemeentelijke toewijzingsbeleid
(inschrijvingsduur) mee te laten wegen de
gezinsgrootte, de aanwezigheid van kinderen en de
actuele woonsituaties van de woningzoekenden.
Zodoende is de woning Bremweg 5 toegewezen aan de
woningzoekende met inschrijfnummer 1303.01 (253
punten) en de woning Nieuwestraat 36 aan de
woningzoekende met inschrijfnummer 1306.01 (213
punten).
De gemeente Vlieland voert al langere tijd intensief
overleg met Woonfriesland over de per 1 januari 2016
gewijzigde toewijzingsregels van Woonfriesland. De
woningcorporatie is door de rijksoverheid verplicht de
wettelijke regels voor het verhuren van gesubsidieerde
sociale huurwoningen te volgen. Woonfriesland mag,
net zoals alle andere woningcorporaties, daarvan
slechts bij hoge uitzondering afwijken. In die regels is
het inkomen van woningzoekenden van belang.
Woonfriesland moet voorkomen dat sociale
huurwoningen verhuurd worden aan huurders met een
te hoog inkomen. Ook is de woningcorporatie verplicht
te voorkomen dat er een beroep gedaan wordt op de
huurtoeslag (geen te lage inkomens in te dure
huurwoningen). Deze verplichtingen voor
Woonfriesland leveren bij de woningtoewijzing op
Vlieland steeds vaker een andere uitkomst op dan het
gemeentelijke beleid waarbij vooral de economische
binding en de inschrijfduur van belang zijn. De
gemeente Vlieland en Woonfriesland gaan gezamenlijk
na hoe de sociale huurwoningen op Vlieland goed
toegewezen kunnen worden zonder dat Woonfriesland
daarbij in conflict komt met de regels van de
rijksoverheid.

inloopspreekuur gemeentehuis
Dinsdag 13 september 2016 houdt wethouder de heer
H. Visser spreekuur van 15.00 –16.00 uur op het
gemeentehuis.
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Collecte
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 12 tot en
met zaterdag 17 september 2016.

Wetterskip Fryslân verbetert de
waterhuishouding
Eigen water vasthouden, zout water tegenhouden
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.
We verbeteren de waterhuishouding bij De Lange Paal
Bij De Lange Paal vervangen we twee kleine, regelbare
stuwen. Eén in de sloot langs het toegangspad van de
camping en één in het bosgebied van De Lange Paal.
Daarmee kunnen we schoon, gebiedseigen water beter
benutten en vasthouden. Ook plaatsen we een nieuwe
regelbare stuw/wateroverlaat in de sloot naar het wad.
Daarmee kunnen we het waterpeil beter regelen en
meer water vasthouden om verdroging te verminderen.
Planning
De werkzaamheden bij De Lange Paal zullen medio
oktober plaatsvinden, dit zal ongeveer twee weken in
beslag nemen. Bewoners en bezoekers van het eiland
ondervinden geen tot weinig hinder van deze
werkzaamheden.
We verbeteren de waterhuishouding bij de Nieuwe
Eendenkooi
Bij de Nieuwe Eendenkooi plaatsen we een kleine,
regelbare stuw/wateroverlaat ten westen van de
Nieuwe Eendenkooi. Daarmee kunnen we water in de
Eendenkooi beter vasthouden. Daarbij plaatsen we een
kleine, regelbare stuw/wateroverlaat in de noordelijke
bermsloot van de Postweg. Daarmee kunnen we het
waterpeil langs de Postweg beter regelen en meer
water vasthouden om verdroging te verminderen. De
bermsloot aan de noordzijde van de Postweg is
verbreed en is nu natuurvriendelijker en makkelijker te
onderhouden.
Planning
Het plaatsen van de stuw/overlaat staat gepland voor
de tweede week in oktober. Omdat deze
werkzaamheden in het weiland worden uitgevoerd,
ondervinden de bewoners en bezoekers van het eiland
hier geen hinder van.
We verbeteren de waterhuishouding bij de Oude
Eendenkooi
Bij de Oude Eendenkooi plaatsen we een kleine,
regelbare stuw/wateroverlaat op de overgang van bos
naar weiland. Daarmee kunnen we water in de
Eendenkooi beter vasthouden. Daarbij plaatsen we een
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kleine, regelbare stuw/wateroverlaat in de noordelijke
bermsloot van de Postweg. Daarmee kunnen we het
waterpeil langs de Postweg beter regelen en meer
water vasthouden om verdroging te verminderen. Het
verbreden van de bermsloot aan de noordzijde van de
Postweg is reeds gerealiseerd.
Planning
Het plaatsen van de stuw/overlaat staat gepland voor
begin oktober. Dit gebeurt in het weiland.
We verbeteren de waterhuishouding in Bomenland
In Bomenland vervangen we twee stuwen - die het
waterpeil regelen - door exemplaren die beter regelbaar
zijn. Zo kunnen we het waterpeil beter afstemmen op
de natuur en de weg en kunnen we het schone,
gebiedseigen water beter benutten en vasthouden. Ook
vervangen we een keerklep aan de kant van de
Waddenzee. De keerklep voorkomt dat bij hoge
zeewaterstanden zout water het gebied instroomt.
Planning
De werkzaamheden in Bomenland zijn van 26 tot en
met 30 september. Bewoners en bezoekers van het
eiland ondervinden geen hinder van het werk.
We verbeteren de waterhuishouding in de
Kroonspolders
Bij de Kroonspolders plaatsen we een nieuwe stuw op
de overgang van de eerste en tweede Kroonspolder.
Het wateroverschot van de eerste polder stroomt dan
voortaan naar de tweede polder in plaats van
rechtstreeks naar het Wad. Zo houden we
gebiedseigen water langer vast.
De stuw combineren we met een oeverzwaluwwand.
Daarbij plaatsen we een regelbare stuw, zodat we de
waterstanden in het kwetsbare Blauwgraslanden ten
noorden van de Postweg beter kunnen regelen. Er is
gestart met het plaatsen van een loopbrug over de
doorsteek tussen de tweede en de derde Kroonspolder.
Ook is er een begin gemaakt met het creëren het
eilandje in de tweede polder. Het verbreden van de
bermsloot aan de zuidzijde van de Postweg en het
maken de sloot natuurvriendelijker en makkelijker te
onderhouden is gereed.
Planning
De werkzaamheden in Kroonspolders zijn in juli gestart.
Het werk gaat na de bouwvak door tot eind september.
De werkzaamheden voeren we uit in de polder,
hierdoor zal de hinder voor bewoners en bezoekers van
het eiland minimaal zijn.
Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met onze toezichthouder
Sjoerd Stoker. Hij is regelmatig op het eiland. U kunt
Sjoerd mailen op sstoker@wetterskipfryslan.nl of
bellen op 058-292 2222.

Een walviskaak als grafmonument
Bijzondere Vlielandse grafcultuur op Open
Monumentendag nader bekeken
Tijdens de Werelderfgoedweek op Vlieland zal vanuit
museum Tromp’s Huys een bijzondere
Monumentenwandeling worden georganiseerd.
Centraal tijdens deze wandeling staan de walviskaken.
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Die enorme botten werden op Vlieland als grafsteen
gebruikt. Daarin is Vlieland uniek.
Vlieland was in de 17de eeuw actief betrokken in de
Walvisvaart. Hoewel de andere Nederlandse en OostFriese Waddeneilanden een groter aandeel in deze
bedrijfstak hadden, telde Vlieland in de bloeitijd 74
commandeurs onder zijn bevolking. De meeste van
deze kapiteins ter walvisvaart woonden in WestVlieland.
Een restproduct van de walvisvaart vormden de
onderkaakhelften van de baardwalvissen. Ze werden in
de weilanden van Holland, Friesland en Groningen
geplaatst als schuurpaal voor het vee. Ook werden de
kaakhelften wel gebruikt als materiaal voor schuttingen
en hekwerk; de schouderbladen gebruikte men als
stoeptegel.
Op Vlieland werden de kaken gebruikt als grafsteen.
Vlieland was een armer eiland dan de andere
Waddeneilanden. En grafstenen waren duur. Een
walviskaak was duidelijk tweede keus en eigenlijk een
teken van armoede. Maar tegenwoordig maken die
grafmonumenten deel uit van Vlielands
cultuurhistorische rijkdom: ze kennen in Europa hun
weerga niet.
De wandeling start bij Museum Tromp’s Huys, waar
een kleine tentoonstelling over de walvisvaart is
ingericht, inclusief een bruikleen uit het Drents Museum
van Johannes Graadt van Roggen, een tijdgenoot van
Betzy Akersloot-Berg. Vervolgens wordt u
meegenomen naar de begraafplaats en de kerk, waar
de bewaard gebleven walviskaken staan opgesteld. Na
afloop koffie/thee/fris met een gebakje bij het Armhuis.
Kosten: 15 euro (volwassenen); 10 euro (kinderen tot
12 jaar).Start: zaterdag 10 september om 10.30 uur bij
Museum Tromp’s Huys

Bommen werpen op Vliehors
In week 38, 40 & 41 wordt er door F-16’s van de
Koninklijke Luchtmacht getraind in het afwerpen van
bommen met explosieve lading op de NAVO
oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland. In deze
periode worden bommen van het type MK82 (500
ponders) afgeworpen. De vluchten vinden op
doordeweekse dagen, in de ochtend en de middag
plaats.
Het trainen in het afwerpen van bommen is een
belangrijk aspect van het oefenprogramma en
noodzakelijk waar het gaat om de inzetbaarheid van
onze jachtvliegers. Dit belang werd nog eens
onderstreept tijdens de inzet van Nederlandse F-16’s
boven Irak en tijdens de strijd tegen IS. Tijdens
oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland voor
publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is
gemarkeerd met waarschuwingsborden en bij oefening
voorzien van rode vlaggen.
Voor informatie over vliegbewegingen zie
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS
teletekst pagina 766. Voor klachten kunt u eveneens
terecht op de website van Defensie en kan worden
gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.

