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Bedankt!
In de nacht van 1 op 2 januari verloor het
containerschip MSC Zoë als gevolg van slecht weer
meer dan 290 containers in de Noordzee boven de
Waddeneilanden. Toen de volgende ochtend duidelijk
werd wat de omvangrijke gevolgen waren voor de
eilanden en de Waddenzee, zijn veel mensen meteen
in actie gekomen. Op Vlieland lag het Noordzeestrand
over de gehele lengte van het eiland bezaaid met
aangespoelde goederen en plastic verpakkings
materiaal. Door de enorme inzet van vrijwilligers van de
KNRM, brandweer/hulpverlening, medewerkers van
Defensie, van Staatsbosbeheer en van de gemeente,
bewoners en gasten was alles echter binnen een paar
dagen opgeruimd.
Op elk van de Waddeneilanden is permanent een
CoWa ingesteld, een Coördinatieteam
Waddeneilanden. Dit is een overlegstructuurwaarin bij
een incident de samenwerking tussen de diverse
overheden en hulpdiensten wordt gecoördineerd. Hierin
zijn vertegenwoordigd de gemeente, Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer, Defensie, KNRM, brandweer en
politie.

Het CoWa van Vlieland wil alle
vrijwilligers die hebben meegeholpen bij
het opruimen van het Vlielandse strand
en ook alle ondernemers en anderen die
hier op welke wijze dan ook aan hebben
bijgedragen, van harte bedanken voor
hun hulp! Zonder hun geweldige inzet
had de schade aan de natuur nog veel
groter kunnen zijn.
burgemeesters eilanden uiten zorg
over containervervoer aan het Rijk
De burgemeesters van de Nederlandse
Waddeneilanden maken zich al lange tijd ernstige
zorgen over het schijnbare gemak waarmee containers
van boord van schepen kunnen slaan, met alle
gevolgen van dien voor mens en milieu. Zij dringen er
nu met een brandbrief aan de voorzitter van de Tweede
Kamer op aan om op korte termijn vier aanpassingen
door te voeren die de veiligheid op het verladen en
transporteren van zeecontainers op de Noordzee
bevorderen.
Het gaat om de volgende maatregelen, die volgens de
burgemeesters direct te realiseren zijn:
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1

Adequater toezicht en handhaving op het beladen
en sjorren van de zeecontainers;
2. Verplichten dat de zeecontainers worden voorzien
van een GPS-marker, waarmee de containers ook
onder water te lokaliseren zijn;
3. Verplichten dat de zeecontainers worden voorzien
van chips, waarmee aan de buitenkant van de
zeecontainer af te lezen is, welke inhoud de
container bevat en of deze gevaarlijke/giftige stoffen
bevat;
4. Toezichtop de keuze die doorde kapitein van het
schip wordt gemaakt met betrekking tot de te volgen
route boven de Waddeneilanden en het
Waddengebied.
.

Daarnaast stellen de burgemeesters voor bij
calamiteiten, zoals de huidige met de containers van de
MSC Zoë, dezelfde aanpak en bijbehorende
verantwoordelijkheden te hanteren als bij een olieramp.
Op donderdag 10 januari heeft minister Van
Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een
werkbezoek aan Terschelling gebracht. Burgemeester
Wassink heeft haar bij die gelegenheid persoonlijk de
brief overhandigd.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 1 5 januari houdt wethouder Rients Hoekstra
spreekuur van 1 5.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis.

ophaaldag bruin- en witgoed
dinsdag 15januari
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten.
Bruingoed zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers, fornuizen en
dergelijke kunnen eveneens gratis worden afgegeven
op de Milieustraat of ook de tweede dinsdag van de
maand aan de weg worden gezet. 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.
,

vacature bedrijfsleider sportcentrum
Flidunen op Vlieland 25 uren per week
Stichting Flidunen is per direct op zoek naar een
bedrijfsleider voor een uniek gemeentelijk sportcentrum op
hetWaddeneiland Vlieland. Het sportcentrum is een
belangrijke voorziening voor de gasten en inwoners van
Vlieland.
Wat ga je doen?
Als bedrijfsleider van sportcentrum Flidunen ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het
zwembad, de sporthal, het fitnesscentrum en de aanwezige
horeca. Verder ben je het gezicht van het sportcentrum. De
bedrijfsleider plant, leidt en coördineert alle activiteiten van
het sportcentrum. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit
van alle dienstverlening van het sportcentrum, zoals goede
en schone apparatuur en faciliteiten.
Een sportcentrum met zwembad moet voldoen aan een
groot aantal regels en wetten die de veiligheid van de
bezoekers waarborgen. De ontwikkelingen en risico’s
worden door de bedrijfsleider in kaart gebracht, gemonitord
en geëvalueerd.
Je stuurt een team aan van sportleiders,
zwemonderwijzers, schoonmakers, een technisch
medewerker en zorgt voor de werving van nieuw personeel.
In overleg met het bestuur/directie verzorg je de financiële
administratie, beheerje budgetten en ontwikkelt en
bevordert mede de marketingstrategie.
De bedrijfsleider van het sportcentrum staat klaar om
vragen van sporters te beantwoorden en klachten af te
handelen en hij/zij houdt de recente ontwikkelingen in de
sportwereld bij. Je organiseert en verzorgt de diverse
zwem- en sportactiviteiten, een afwisselend fitnessaanbod
en creëert publiciteit.
Wat verwachten wij van jou?
/
Je bent een ondernemend type en bent communicatief
vaardig;
v Je staat stevig in jouw schoenen en hebt ervaring in een
leidinggevende functie;
/
Je kan goed samenwerken, weet anderen te
enthousiasmeren en bent integer.
1’
Je werkt klant- en resultaatgericht en kan snel
schakelen.
‘7 Je hebt een flexibele instelling, ziet geen probleem in
variabele werktijden en extra inzet tijdens vakanties;
/
Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denkniveau
en bent minimaal in bezit van een MBO diploma.
/ Bij voorkeur ben je in het bezit van de volgende
diploma’s: EHBO / BHV 1 Pool Lifeguard 1 Sociale
Hygiëne 1 HACCP (ofje bent bereid deze te halen).
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie op een unieke locatie. Het
sportcentrum is volop in ontwikkeling en je kan een bijdrage
leveren aan het optimaliseren van deze belangrijke
eilandvoorziening. Door de kleinschaligheid heb je korte
lijnen met leden, bezoekers en samenwerkingspartners.
We bieden jou in eerste instantie een tijdelijke aanstelling
voor een periode van 8 maanden. Het salaris is conform
Cao verblijfsrecreatie, aanvangsschaal schaal 7 met uitloop

naar 8. Afhankelijk van je kennis en ervaring is het mogelijk
een combinatie te maken met een leidinggevende functie bij
onze samenwerkingspartner Stichting Recreatiebelangen
Vlieland. In dat geval zou er sprake zijn van een fulltime
functie.
Interesse?
Dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk jouw
motivatiebrief en cv! Reageren kan tot uiterlijk maandag
21 januari 2019 via m.hesseIingvIieIand.nI.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact
opnemen met Marijke Hesseling, beleidsadviseur
Onderwijs, Welzijn en Sport bij gemeente Vlieland:
m.hesseling(vlieland.nl 1 0562452706 1 06 1 1742571

Initiatiefrijke Friezen met goede
projectideeën gezocht
Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp,
stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 21 januari
tot en met 15 februari 2019 subsidie aanvragen bij het
Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt
provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.
In deze subsidieronde is ruim 1 ,5 miljoen euro beschikbaar
voor heel Fryslân.
Gedeputeerde Johannes Kramer : “Friesland bruist van de
initiatieven, projecten die eerder subsidie hebben
ontvangen zijn inmiddels begonnen. En er komen nog
steeds nieuwe projecten, het IMF blijft daarmee voorzien in
een behoefte, van duurzaamheidsprojecten tot en met
projecten op het gebied van energie, kunst, cultuur, natuur,
voorzieningen, zorg, sport en recreatie. Ik ben er zeker van
dat ook in 201 9 weer prachtige projecten op ons pad komen
waar de Friese gemeenschap van kan genieten”.
Inspiratie opdoen voor een projectidee in eigen dorp, stad
of eiland kan met de projectenkaart van het IMF. Hierop
staan mooie projecten die gesteund zijn door het IMF en die
bijdragen aan de leefbaarheid. Kijk op:
www. streekwu rk .frl/projecten.
Subsidie aanvragen
Initiatiefrijke Friezen kunnen van 21 januari tot en met 15
februari 2019 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen.
De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s
helpen graag bij het opstellen van een projectplan en de
subsidieaanvraag. Meer informatie over het Iepen
Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden
op www.streekwurk.frl/IMF.

voorspeelmiddag en instrumentenmarkt
Op zondagmiddag 20 januari is er om 1 4:00 uur in De Jutter
een voorspeelmiddag van de Stichting Muziekonderwijs
Vlieland. Leerlingen van het muziekonderwijs gaan dan
voor publiek muziek maken. Ook de leerlingen van de
basisschool die sinds de herfst Algemene Muzikale
Vorming krijgen, zullen optreden. Aansluitend aan de
voorspeelmiddag is er een instrumentenmarkt om kennis te
maken met de instrumenten én hun docenten. Het gaat om
alle koperblaasinstrumenten, saxofoon, dwarsfluit, klarinet,
blokfluit én gitaar. De middag is vrij toegankelijk en
iedereen is welkom!

Openingstijden Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Buiten deze
tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk.
Adresgegevens gemeenteVlieland Postbus 10, 8899 ZN Vlieland; tel (0562)452700; info@vlieland.nl; www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie: inloopspreekuur geopend op
woensdag van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond; Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en
donderdagochtend; telefoonnummer: 06-15249717/0562-452700
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33
Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Storingsnummer bij calamiteiten : 06-46351 579
Kopij: uhkvlieland.nl; deadline aanlevering kopij: donderdag 10.00 uur.

