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agenda raadsvergadering
maandag 29 april 2019
Aanvang 19:30 uur
1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 25 maart 2019
b: Overzicht moties/toezeggingen per 25 maart
2019
Informeren
.

3. Mededelingen 1 stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en de Uiterton
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Aanschaf grafdelfmachine
9. Exploitatie locatie ‘De Zeester’
1 0. Aanvullende subsidie stichting Flidunen 2019
1 1 2e wijziging begroting 2019
1 2. Ontslag griffier
1 3. Sluiting
.

Alle bijbehorende stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Dan kunt u dit tot uiterlijk een kwartier
voor aanvang van de vergadering melden aan de
griffier (Thomas Oosterhaven, (0562) 452740 of
t.00sterhaven@vlieland nI).
.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 30 april houdt burgemeester Tineke Schokker
spreekuur van 1 5.00 tot 1 6.00 uur in het gemeentehuis.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

voor bouwen

Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een
ventilatiekanaal op het perceel Havenweg 68 te
Vlieland (verzonden 23 april 2019).
.
Voor het plaatsen van panoramakijkers op het
Vuurboetsduin en bij Dodemansbol te Vlieland
(verzonden 23 april 2019).
.

bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergunningen. Dit kan binnen 6 weken na de dag van
bekendmaking van de vergunningen. Uw
bezwaarschrift dient te voldoen aan de navolgende
eisen: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving

27 april 2019
van de vergunning waartegen u bezwaar maakt, en
redenen/motivatie van uw bezwaar (bezwaargronden).
Stuur het bezwaarschrift naar het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Nadere informatie kunt u vinden op
de website. U kunt ook informatie inwinnen aan het
loket in het gemeentehuis.

meibrand
Op woensdag 1 mei vindt de jaarlijkse meibrand plaats.
Al uw hout (schoon en onbehandeld, dus geen bouwen sloopafval) kan worden aangeboden op de locatie
bij het rijgat tegenover de volkstuintjes. U kunt hier nog
terecht op maandag 29 april en dinsdag 30 april tussen
16.00 en 17.30 uur. Bij het aanbieden wordt een
voorcontrole gedaan; niet geschikt materiaal dient u
zelf weer af te voeren. U wordt verzocht het
brandmateriaal zelf af te leveren.
De meibrand wordt, mits de weersomstandigheden het
toelaten, ontstoken op woensdag 1 mei om 19.00 uur.

bloktijden 2019
Met ingang van woensdag 1 mei 2019 zijn de
bloktijden in de Dorpsstraat weer van kracht. De
Dorpsstraat is dan voor gemotoriseerd verkeer met een
A-vergunning in de maanden mei en juni alleen
toegankelijk van:
.
06.30 uur tot 09.30 uur
.
12.00 uur tot 13.30 uur
.
17.30 uur tot 19.30 uur
In aanvulling op bovengenoemde bloktijden geldt dat:
.
de bloktijden niet van toepassing zijn voor de
huisarts
.
de bloktijden niet van toepassing zijn op het WVG
(WMO)—vervoer door taxibedrijven indien het
inwoners van Vlieland betreft
.
de Heineken-leverancier na aankomst van de
ochtendboot de Dorpsstraat in mag om het
kelderbier af te leveren
.
de bloktijden niet van toepassing zijn voor
nutsbedrijven en hulpdiensten bij storingen,
calamiteiten et cetera
.
in incidentele gevallen kan worden afgeweken van
de bloktijden zoals bij verhuizingen en geld- en
waardetransporten
.
buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden
geen toestemming wordt verleend aan individuele
ondernemers om buiten de bloktijden in de
Dorpsstraat te mogen rijden
.
gebruik van paardentractie ook buiten de bloktijden
is toegestaan, bijvoorbeeld ten behoeve van het
bagagevervoer, mits de verplichte rijrichting daarbij
in acht wordt genomen
Het parkeerverbod in de Dorpsstraat blijft
vanzelfsprekend onverminderd van kracht.

programma
herdenking 4 mei
19.00 uur:

19.15 uur:
19.45 uur:

‘7

4 en 5 mei

Kerk geopend.
In verband met veiligheid worden tijdens
de herdenkingsbijeenkomst maximaal 250
personen toegelaten in de kerk.
Aanvang van de herdenkingsbijeenkomst,
geleid door ds. Frans Weeda
Einde van de bijeenkomst. Iedereen
begeeft zich naar de begraafplaats,
voorafgegaan door een detachement,
gevormd door defensie en politie en
daarna de genodigden.

openbare verlichting proefproject
Dark Sky Waddengebied
—

In het kader van Dark Sky Waddengebied is een
proefproject gestart waarbij een aantal lantaarnpalen
van de openbare verlichting tijdelijk tot 1 december is
uitgeschakeld. Op deze lantaarnpalen zijn stickers
geplakt die dit duidelijk maken. De resultaten van de
proef worden gebruikt voor het maken van een
integraal beheerplan openbare verlichting. Ook
gedurende de proeftijd zijn uw ervaringen met de
openbare verlichting natuurlijk van harte welkom. Scan

de QR-code of ga naar https:Iltinyurl.comly37v8s4q
of kom even langs op het gemeentehuis.

N.B. Aan degenen die de bijeenkomst in de kerk niet
bijwonen maar wel de plechtigheid op de begraafplaats,
wordt verzocht op het Kerkplein te wachten en
achteraan te sluiten bij de stoet uit de kerk.
19.59 uur:
20.00 uur:
20.02 uur:

Het Taptoesignaal wordt geblazen.
Twee minuten stilte.
De fanfare speelt het Wilhelmus.
De kransen worden bij het monument
gelegd namens de burgerij, defensie en
veteranen en de schoolkinderen zetten
bloemen op de oorlogsgraven. Daarna
krijgt iedereen de gelegenheid bloemen of
kransen neer te leggen.
2010 uur: Vertrek van het detachement en
genodigden naar het Kerkplein waar de stoet uiteen
gaat.

Regels omtrent de braderleën
Net als ieder jaar heeft de gemeente een
evenementenvergunning verleend aan vereniging “De
Geitenbreiers” om de braderieën te organiseren. De
eerste zal volgende week plaatsvinden op woensdag 1
mei. Nieuw is dit jaar dat veel kramen al reeds in het
bezit zijn van particulieren en dat de kramen niet meer
worden verspreid door De Geitenbreiers. Ook wordt er
geen stageld meer gevraagd. Voor de duidelijkheid
volgen hieronder een paar spelregels omtrent de
braderie.
.
de start van de braderie is vervroegd, al vanaf 13.00
uur mogen de plekken worden ingenomen en de
kramen (ook eigen kramen) worden neergezet.
Eerder is dus niet toegestaan
.
de Dorpsstraat en de zijwegen/gloppen dienen vrij
te blijven van obstakels, zodat er voor de
hulpdiensten altijd een vrije doorgang is
gegarandeerd
.
niet alle activiteiten zijn automatisch toegestaan op
de braderie. Voor bijvoorbeeld het verzorgen van
optredens met versterkt geluid dient een aparte
vergunning aangevraagd te worden!
.
de ingenomen plek dient na afloop in nette staat te
worden achtergelaten
Vanwege de vervroegde aanvangstijd is het de
beroepstransporteurs toegestaan vanaf 1 1 .30 uur hun
goederen in de Dorpsstraat te leveren. Belangrijk is dat
hun afleveradressen dan nog goed bereikbaar zijn.
De gemeente Vlieland en De Geitenbreiers wensen
iedereen veel plezier op de braderie!

storingen
Voor openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van
een apart geschakeld net van netbeheerder Liander.
Vanwege een storing aan één van de
schakelmechanismen van Liander brandde de
straatverlichting in een gedeelte van het dorp afgelopen
zaterdag niet, onder andere op het Kerkplein. Helaas
komt het door storingsgevoeligheid van deze
schakelmechanismen de laatste tijd vaker voor dat er
lantaarnpalen niet branden ‘s avonds en ‘s nachts, of
dat er lantaarnpalen overdag branden. Dit staat echter
los van het proefproject Dark Sky Waddengebied. De
gemeente heeft met Liander afspraken gemaakt om op
korte termijn de oude schakelmechanismen te
vervangen door een nieuw schakelsysteem. FIexOVL
biedt de gemeente meer mogelijkheden voor flexibel
aan- en uitschakelen van de openbare verlichting.
Vanaf 1 april heeft de gemeente een nieuwe partner
voor het onderhoud en storingen of schades aan de
openbare verlichting, en werken wij met een nieuw
beheersysteem. Ziet u dat een lantaarnpaal niet brandt
of beschadigd is? Dan horen wij dat graag zodat we
voor herstel kunnen zorgen. Via het formulier op deze
webpagina meldt u snel en eenvoudig een storing aan
de openbare verlichting:

https:Ilstoring.moononline.nllovef

parkeerplaats Middenweg buiten
gebruik
Volgende week wordt de parkeerplaats aan de
Middenweg, naast de brandweer, opgeknapt.
Zou u vanaf maandag 29 april hier geen auto’s meer
willen parkeren?

Algemene Ledenvergadering CHV

Op
dinsdag 30 april houdt de Cultuur Historische
Vereniging ‘Eylandt Flielandt’ haarjaarlijkse Algemene
Ledenvergadering om 19.30 uur in de bibliotheek,
Lutinelaan 3 te Vlieland. Na de pauze houdt een lid van
de Begrafeniscommissie Vlieland een lezing over
‘Begraven op Vlieland’ Leden en niet-leden zijn van
harte welkom.
.

woningtoewijzing
Op 1 6 april heeft de gemeente Vlieland bij
WoonFriesland de volgende voordracht gedaan voor
kandidaathuurders:
Bremweg 5 betreft een eengezinswoning, waarvoor
geldt dat een gezin met kinderen onder bepaalde
voorwaarden voorrang krijgt. Van de belangstellenden
die reageerden betrof degene met de meeste punten
een gezin (doorstromer). Deze woningzoekende, met
inschrijfnummer 1004.03 en 317 punten is
voorgedragen bij WoonFriesland voor Bremweg 5.
De Drift 9 betreft eveneens een eengezinswoning
waarvoor de voorrangsregel voor een gezin geldt. Een
van de voorwaarden om voorrang te krijgen is dat het
verschil in punten tussen degene met de meeste
punten en het gezin met kinderen, niet meer dan 10
punten mag zijn.
Er had geen gezin gereageerd die aan die voorwaarde
voldoet. Derhalve is als kandidaat huurder voor De Drift
9 voorgedragen bij WoonFriesland de belangstellende
met het hoogste aantal punten. Dat is inschrijfnummer
1503.01, aantal punten 224.
Berkenlaan 13 betreft een woning geschikt voor een
één- of tweepersoonshuishouden De belangstellende
met de meeste punten voor deze woning betrof
inschrijfnummer 1508.06 met2l8 punten. Deze
woningzoekende is bij WoonFriesland voorgedragen
voor de woning Berkenlaan 13.
.

Er is op de woning Bremweg 5 door 26
woningzoekenden met een economische binding
ingeschreven, waarvan 5 doorstromers
Er is op de woning De Drift 9 door 24
woningzoekenden met een economische binding
ingeschreven, waarvan 2 doorstromers.
Er is op de woning Berkenlaan 1 3 door 17
woningzoekenden met een economische binding
ingeschreven.
In totaal is er door 5 gezinnen met kind(eren) op de
woningen ingeschreven, waarvan 1 doorstromer.

Week van ons water
Van 1 tlm 1 2 mei 2019 is er weer de ‘Week van ons
water’ Alle overheden besteden dan extra aandacht
aan water. Over zaken als wateroverlast of droogte,
maar ook over de kwaliteit van ons water.
.

waar het plassen of wateroverlast kan veroorzaken. De
gemeente kan nog een slag maken met het
verminderen van onnodige verharding, maar ook
particulieren kunnen letterlijk een steentje bijdragen.
Door ergens waar in de tuin bestrating niet nodig is een
paar stenen of tegels weg te nemen en hier planten of
een struik neer te zetten. Groen neemt water op, en
daarmee vermindert de kans op wateroverlast.
Daarnaast geeft groen ook verkoeling (een
straatoppervlak kan heel heet worden), brengt vogels in
de tuin, en is goed voor de gezondheid.
Tegen droogte helpt het bewust omgaan met water.
Niet meer gebruiken dan nodig is. Water van het dak
opvangen met een regenton bijvoorbeeld, een
waterbesparende toiletspoeling gebruiken of niet langer
douchen dan nodig is. DrinkwaterbedrijfVitens is deze
week een publiekscampagne gestart om consumenten
en bedrijven te vragen water te besparen. Iedereen kan
daaraan bijdragen, en in het algemeen bespaart het
nog geld ook!
Meer informatie is te vinden op de website
www.onswater.nl

bericht van het Leger
des Heils
Aan de bevolking van Vlieland
Via deze weg wil ik u allemaal heel
hartelijk danken voor het geweldige burgerinitiatief
wat u getoond heeft rondom de overboord
geslagen containers begin dit jaar.
Natuurlijk in eerste instantie dat u gezamenlijk het
strand heeft opgeruimd. Maar ook wil ik u danken dat u
gezamenlijk, op initiatief van Nicolette Schenkel, de
gevonden kinderjasjes heeft gewassen en aangeboden
aan het Leger des Heils.
Wij hebben de jasjes mogen verdelen onder de
ambulante afdelingen en Korpsen van het Leger des
Heils in Noord Nederland. Van daaruit zijn inmiddels
veel jasjes verspreid onder gezinnen die dat goed
kunnen gebruiken. De jasjes zijn dankbaar ontvangen
en veel kinderen lopen er nu of vanaf het najaar lekker
warm bij. Ook namens de ouders heel hartelijk dank!
,Een hartelijke groet,

De afgelopen jaren zijn heel natte perioden of heel
droge perioden vaker voorgekomen dan normaal. Als
we de negatieve gevolgen daarvan willen opvangen
moeten we anders met water omgaan.

Elzo Edens
Algemeen directeur
Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Noord

De gemeente Vlieland heeft in het rioleringsplan
diverse maatregelen aangekondigd om wateroverlast
zo veel mogelijk te voorkomen. Dat doen we met
afvoer, berging of infiltratie van overtollig hemelwater,
of het vergroten van de capaciteit van rioolgemalen.
Om geen overbodige kosten te maken doen we dat zo
veel mogelijk als er toch al ergens onderhoud aan de
riolering nodig is.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op
grond van artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Vlieland (APV 201 1 ) een rookverbod
ingesteld vanafzaterdag 20 april 2019. Dit in verband
met de droogte van de afgelopen periode en de te
verwachten droogte voor de komende tijd. Het verbod
geldt vooralsnog voor onbepaalde tijd.
Het rookverbod geldt in of binnen een afstand van 30
meter van de bossen, op heide of veengronden en in
de duingebieden. Naast dit rookverbod geldt er ook een
verbod tot het stoken van vuren in bovengenoemde
natuurgebieden.

rookverbod

Ook het niet méér bestraten dan nodig is, helpt tegen
wateroverlast. Op bestrate oppervlakken blijft het water
langer staan, of het stroomt af naar lagere plekken

programma Koningsdag
zaterdag 27 april 2019

.

06.00 uur:

vertrek herauten te paard

.

06. 12 uur:

vlag uitsteken (zonsopkomst)

.

08. 15 uur:

verzamelen in Duinwijck voor de feestelijke optocht door het dorp

.

08.30 uur:

vertrek optocht uit Duinwijck richting dorp

Ca. 09.30 uur:

toespraak burgemeester voor het gemeentehuis,
aubade en traditionele Koningsdagliederen

• 10.00-11.30 uur:

ouderwetse spelletjes voor kinderen van groep 1 t/m groep 4 in de
Dorpsstraat en voor kinderen van groep 5 t/m groep 8 stoere
spelletjes voor ‘Hotel De Wadden’
gastenkinderen kunnen inschrijven voor € 5 per kind bij ‘De
Wadden’ (inschrijving sluit om 10.30 uur!)

•

vanaf 10.00 uur staat er bij ‘Hotel De Wadden’ gratis koffie/thee met gebak klaar voor
alle volwassen oranjeleden (op vertoon van uw contributiekaartje). Aan niet-leden
wordt een kleine bijdrage van € 2 gevraagd

• 12.00uur

zonschieten bij ‘De Wadden’

• 14.00 uur

volksspelen in de Dorpsstraat in de Dorpsstraat. Wil je meedoen?
Geef je dan op gedurende het zonschieten bij Lisette!”

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 1 2.00 uur en op dinsdagmiddag van 1400 tot 16.00 uur.
Buiten deze tijden is bezoek alleen op afspraak mogelijk. Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland
telefoon: 0562 452700 Storingsnummer bij calamiteiten: 06-46351579 e-mail : info@vlieland.nl website: www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend; telefoonnummer: 06-1 524971 7/0562-452700
Het inloopspreekuur Vlielands Kwartier is op woensdag van 9.00 tot 1 1 .00 uur in de Uiterton, begane grond
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33

