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gemeentehuis gesloten
In verband met Oud & Nieuw is het gemeentehuis op
maandag 31 december 2018 vanaf 12.00 uur gesloten.

oud- en nieuwviering 201812019
Sinds jaar en dag wordt het nieuwe jaar op Vlieland
spectaculair ingeluid door een aantal Vlielanders, die
met motor- en bromfietsen (zonder uitlaat) door het
dorp rden. Voor zover bekend is Vlieland nog de enige
gemeente waar dat op deze ludieke” wijze plaatsvindt.
Uiteraard weet iedereen dat het wettelijk gezien op
deze wijze niet kan en mag, maar zowel de motorrijders
als de toeschouwers beleven er veel plezier aan. Dit
komt ook omdat de motorrijders zich altijd aan de
gemaakte afspraken houden.
Zowel de gemeente als de politie vinden het belangrijk
dat het brommer/motorrijden tijdens de nieuwjaarsnacht
veilig en zonder ongelukken verloopt en stellen het op
prijs dat zij ook nu weer met enkele vertegenwoordigers
van de rijders afspraken hebben kunnen maken om
één en ander goed te kunnen laten plaatsvinden.
Aanspreekpunt voor gemeente en politie maar zo nodig
ook voor de rijders is Brian List. Brian zal worden
bijgestaan door enkele andere ervaren rijders. Voor de
ervaren rijders maar vooral ook voor de nieuwe gene
ratie zetten wij deze afspraken nog even op een rijtje:
Voor de motor- en brommerrijders
Even na “nieuwjaar” verzamelen bij het Westend
•
•
Start om ongeveer 00:10 uur.
NIET door de Dorpsstraat naar het startpunt toe
rijden!!
•
Motor- en brommerrijders GEEN DRANK op en
ook NIET ONDER INVLOED VAN DRUGS zijn.
•
Altijd gezamenlijk en met veilige snelheid rden.
Onder gezamenlijk wordt niet name verstaan: niet
met kleinere afzonderlijke groepen door het dorp
rijden terwijl de grote groep elders op het eiland
rijdt. Dit leidt bij toeschouwers tot verwarring en
kan ongelukken tot gevolg hebben.
•
Voorop rijdt een brommer bestuurd door Brian
List, herkenbaar aan een oranje jas. De
brommers rijden zoveel mogelijk in het voorste
deel van de stoet en de motoren in het achterste
deel.
•
Achter de voorste motorrijder(s) blijven rijden
(door bij elkaar te blijven is het effect het grootst).
•
Het onderweg oppikken van “meerijders” lijkt leuk
maar lijdt vaak tot ongewenste en dus gevaarlijke
situaties, liever niet doen dus.
•
Nooit tegen de stroom inrijden.
Indien weersomstandigheden (bijvoorbeeld zel of
•
sneeuw-val) de wegen onbegaanbaar maken en
daardoor onnodige risico’s voor rijders en publiek
met zich meebrengen kan altijd worden besloten
om niet te gaan rijden.

28 december 2018
NS: De bestuurder van bromfiets en/of motor is te allen
tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn
rijgedrag en voertuig. Denk daarbij aan rijbewijs, helm,
verzekering en kenteken e.d. Denk met het oog op de
veiligheid van de overige deelnemers en toeschouwers
vooral ook aan goede verlichting.
Bestuurders van motorvoertuigen zullen bij het
veroorzaken van schade of een ongeval te allen
tijde een blaastest moeten ondergaan (botsen =
blazen). Houdt u er daarbij vooral rekening mee dat
indien er alcohol in het spel is de verzekering de
schade niet zal vergoeden.
Voor de toeschouwers:
•
De motoren en bromfietsen rijden tussen ongeveer
00.10 en uiterlijk 01.00 uur
Rijbaan vrij houden, (denk hierbij aan flessen ed.).
•
Honden en katten binnenhouden,
Geen vuurwerk naar motor- en brommerrijders
gooien.
•
Op verzoek van alle betrokken partijen wordt
verzocht om tijdens het brommerrijden (tussen
0.00 en 01.00 uur) in verband met de veiligheid
van deelnemers en publiek in de Dorpsstraat fl!fl
vuurwerk af te steken.
Tot slot nog dit
Weet dat veel mensen zich storen aan veelvuldig
‘oefenen’, soms zelfs al enkele dagen van tevoren, dat
geeft onnodig herrie, is niet goed voor het milieu en
kost veel geld. Het niet opvolgen van de regels kan
leiden tot extra overlast, schade en ongelukken en kan
in het ergste geval de jarenlange traditie zelfs in
gevaar brengen.
Indien iedereen zich ook dit jaar weer aan boven
genoemde regels houdt, rekenen wij erop dat deze
traditie op Vlieland nog heel lang voort kan duren.

n ie uwj aa rs duik
Op 1januari2010 wordt de Nieuwjaarsduik gehouden
op het strand bij het Strandhotel. Er is geen inschrij
ving. Alle deelnemers krijgen een UNOX-muts en na
afloop een warme versnapering. Het startschot is om
13.00 uur. Komt allenl

vuurwerk in de natuur
Door de nog steeds relatief droge omstandigheden
willen we iedereen vragen op te passen met vuurwerk
in of in de nabijheid van de Vlielandse natuur- Er zijn
inmiddels al wel weer wat buien gevallen, toch is het
nog steeds erg droog. Dank voor uw begrip en uw
medewerking!
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carbidschieten tijdens de jaarwisseling
Ook op Vlieland wordt op 31 december, rond de jaarwisse
ling, met carbid geschoten. Het gebruik van carbid is echter
slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Het
college vindt veiligheid belangrijk en we willen u dan ook
wijzen op de onderstaande regels, zoals opgenomen in
artikel 2:73A van de APV Vlieland 2011, die gelden voor
carbidschieten.
1. Het carbidschieten mag alleen plaatsvinden op 31
december vanaf 11.00 uur tot 1januari, 02.00 uur.
2. Het afschieten mag enkel plaatsvinden op (particulier)
terrein buiten de bebouwde kom. De plaats vanwaar
geschoten wordt, is gelegen:
• op een afstand van tenminste 100 meter van
woningen
• op een afstand van tenminste 300 meter van
gebouwen, bouverken of andere voorzieningen
waarbinnen dieren verblijven.
3. Het vrije veld waarin geschoten wordt, dient minimaal
100 meter te zijn en in het schootsveld mogen zich
geen personen en/of openbare paden of wegen
bevinden.
4. De eigenaar van een stuk grond dient toestemming te
geven voor carbidschieten op zijn terrein.
5. Degene die met carbid schiet moet redelijkerwijs alle
maatregelen hebben genomen om gevaar voor mens
en dier te beperken.
6. Het carbidschieten moet geschieden door of onder
toezicht van een persoon van 18 jaar of ouder. Hij/zij is
binnen het schootsveld verantwoordelijk voor de eigen
veiligheid en de veiligheid van het publiek.
Toezichthouders (o.a. politie) kunnen aanwijzingen
geven die terstond opgevolgd moeten worden.
7. Het deksel van de melkbus(constructie) moet met een
touw bevestigd zijn aan de melkbus. Hier moeten de
afmetingen van het schootsveld op zijn afgestemd.
8. Er mag enkel gebruik worden gemaakt van
melkbussen en /of dergelijke voorwerpen met een
maximale inhoud van 40 liter, met gebruikmaking van
acetyleengas afkomstig van een reactie tussen
calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met
vergelijkbare eigenschappen.
Bij het niet opvolgen van bovenstaande voorwaarden zal
door de politie een proces-verbaal opgemaakt worden.
Hieronder valt dus ook carbidschieten binnen de bebouwde
kom.
aanbevelingen voor het veilig afsteken zijn:
•
Zet het schootsveld waar mogelijk af met lint of op
andere herkenbare wijze.
•
Zorg voor een vast gelast kruis onder de bodem van de
bus. Hierdoor schiet de bodem er minder snel uit.
•
Druk het deksel er handmatig op, sla in geen geval met
een hamer op de bus in verband met vervormingen
van het deksel
•

•
•
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Nieuwjaarsreceptie 2019
Gemeente Vlieland, de Koninklijke Luchtmacht,
Staatsbosbeheer, Politie Vlieland en VVV Vlieland nodigen
u uit om op

dinsdag 1januari 2019 van
15.00 tot 17.00 uur in De Bolder
met elkaar het glas te heffen op een gezond en
voorspoedig nieuwjaar.
De drankjes en hapjes worden
zoals gebruikelijk gesponsord door genoemde instanties.

Programma:
-

-

-

-

-

-

15.00 uur ontvangst
Nieuwjaarsspeech door burgemeester mevrouw
T. Schokker
Jaaroverzicht van 0. Poenel en Trudy Vogel
Prijsuitreiking opkleden
Prijsuitreiking origineelste nieuwjaarduiker/ster’
Voor de kinderen is er vanaf 15.00 uur
een filmvoorstelling: Incredibles 2’.
De Bolder is geopend vanaf 14.45 uur.

De kerstbomen in de Dorpsstraat worden eind van het jaar
verwijderd t.b.v.de veiligheid voor de brommers en uit
voorzorg voor verslepen.
Indien u uw boom versierd heeft, gelieve de versiering tijdig
te verwijderen.
Genomineerden opkieden in willekeurige volgorde:
Kinderen:
Varkentjes Jesse, Damian
Pipi Langkous Levi Kyara
Boa en politie Brighid, Charley
—

,

—

—

Volwassenen:
Molen MeI
Zeevonkpracht Sharon, Hetty
Sylze en Anneke Raymond, Arthur
Traditie begraven Paul, Allianne, Jan Peter, Miranda
Bruidspaar Renneke, Jolande
—

—

—

—

Plaats de achterzijde van de bus tegen een
(geschoorde)bal k.
Draag gehoorbescherming.

—

Wij hopen u allen te mogen begroeten
en wensen u prettige feestdagen!

Openingstijden ledereerkdag geopend van g.oo tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur Buiten deze
tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeente Vlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, e-mail info(vlieland.nl, telefoon 0562 452700,
www.vl ieland nI
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 11.00uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-1 5249717/0562-452700
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-0226033
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579
Kopij: uhk@vlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.
.

