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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
.
Voor (de legalisatie van) een berging op het perceel
Willem de Vlaminghweg 9 te Vlieland (ingekomen
30 januari 2020).
voor weg aan/eggen of veranderen
.
Voor het aanleggen van een kruising
NieuwestraatiWillem de Vlaminghweg, acht
parkeervlakken aan de Nieuwestraat, de straat ‘De
Zeester’ en een hoofdriolering ten behoeve van de
aansluiting van het plan ‘De Zeester’ op de riolering
in de Dorpsstraat (ingekomen 3 februari 2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.
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
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.

even voorstellen
Deze week is de heer Anne Idema begonnen als
gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de
gemeente Vlieland. De gemeentesecretaris is de spil
tussen het college van B&W en het ambtelijk apparaat.
Hij is adviseur en klankbord voor het college en geeft
leiding aan het team beleidsambtenaren. Met de heer
ldema heeft de gemeente een secretaris/directeur
aangetrokken met een jarenlange ervaring in deze
functie in de gemeenten Zijpe en Drechterland.
De heer Idema en zijn echtgenote wonen nu nog in
Schagen. Zij hebben drie volwassen zonen die al het
huis uit zijn. Als de woning op Vlieland die voor hen is
gereserveerd gereed is, zal het echtpaar Idema zich
permanent op Vlieland vestigen.

vragen over ruimtelijke plannen?
Op maandag 1 7 februari 2020 kunt u met vragen over
bijvoorbeeld bestemmingsplannen in het gemeentehuis
terecht bij Jan Kleefstra van RHO-adviseurs. Wel graag
eerst een afspraak maken via de afdeling RO-BWT van
de gemeente Vlieland, telefoon 0562-452707.
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nieuwe regeling biedt compensatie
eigen risico zorgverzekering voor
minima in Noordwest Friesland
Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en
Waadhoeke met een inkomen op bijstandsniveau
kunnen in 2020 van hun gemeente een vergoeding van
€ 1 00 ontvangen wanneer ze hun wettelijk eigen risico
voor de zorgverzekering van € 385 volledig besteed
hebben. De Compensatieregeling Eigen Risico geldt
voor inwoners van 1 8 jaar of ouder met een inkomen
en vermogen op bijstandsniveau (wettelijk sociaal
minimum). Het maakt niet uit of dat een inkomen is uit
een uitkering, uit werk of uit andere bron. De hoogte
van het bijstandsniveau hangt af van de gezinssituatie
van de inwoner.
Lasten verminderen
Met deze regeling willen de gemeenten de lasten van
inwoners met een minimuminkomen en hoge
zorgkosten verminderen. De Dienst Noardwest Fryslân
voert deze regeling in opdracht van de gemeenten uit.
Meer informatie
Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen een
brief over deze regeling. Overige inwoners met een
minimuminkomen kunnen voor meer informatie terecht
op www.sozawe-nw-fryslan.nl/compensatieregeling
eigen-risico of contact opnemen met de Dienst
Noardwest Fryslân, via 051 7-380200.

bericht inloopspreekuur Vlielands
Kwartier
Op de volgende woensdagen vervalt het Wmo
inloopspreekuur van het Vlielands Kwartier. Dit in
verband met scholingsdagen: woensdag 19 februari, 4
en 25 maart, 8 en 22 april, 1 3 en 27 mei, 10 en 24 juni
en 1 juli.
Annemarie Kort is in die weken telefonisch bereikbaar
op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van
9.00-12.00 uur op telefoonnummer 06-1524917 of per
mail: a.kort@vlieland.nl.

wit- en bruingoed dinsdag 11 februari
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
kunnen gratis worden afgegeven op de Milieustraat of
mag u op de tweede dinsdag van de maand aan de
weg zetten. Meld uw wit- en bruingoedafval tenminste
één werkdag voor de ophaaldag aan. Dit kunt u doen
via de website van de gemeente Vlieland of telefonisch
via 0562-452700.

inloopspreekuur college van B&W
Dinsdag 1 1 februari houdt wethouder Elsje de Ruijter
spreekuur van 1 5.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis

verantwoord stoken
Houtkachels en allesbranders worden als een belangrijke
bron gezien van luchtverontreiniging en hinder. Bij een
slechte verbranding komen veel fijn stof en andere
schadelijke stoffen vrij. Ook blijken deze kachels een bron
van geurhinder te zijn. De hoeveelheid fijnstof als gevolg
van genoemde kachels blijkt veel te hoog; soms wel tien
keer hoger dan de norm die de Wereldgezondheids
organisatie adviseert.
regelgeving
Ieder rookgasafvoerkanaal dient te voldoen aan het
Bouwbesluit 201 2, hierin wordt doorverwezen naar de NEN
8757. Installateurs van openhaarden/houtkachels kunnen u
hierover informeren. Het is raadzaam om voor het
verstrekken van een opdracht aan een installateur, te
controleren of aan de genoemde regelgeving wordt
voldaan. De wijze waarop een openhaard, houtkachel of
allesbrander wordt gebruikt, is van invloed op overlast en
hinder voor de omgeving. Door verantwoord te stoken wordt
veel van die hinder voorkomen!
verantwoord stoken
Wie verantwoord stookt, gebruikt voldoende droog hout,
zorgt voor een juiste verbrandingstemperatuur in
combinatie met de trek in de schoorsteen en stookt niet bij
mist en/of windstil weer. Door verantwoord te stoken
worden luchtverontreiniging, rook- en geurhinder
gedeeltelijk voorkomen.
kleur van rook
Door de rook die uit de schoorsteen komt kunt u beoordelen
of u goed stookt. Donkere rook duidt op een onvolledig
verbrandingsproces. Dit kan komen door een slecht
trekkende schoorsteen, te weinig luchttoevoer, te natte
brandstof of voor het toestel ongeschikte brandstof. Witte of
kleurloze rook wijst er op dat het verbrandingsproces
optimaal verloopt. De kleur van de vlam is ook belangrijk.
Als het vuur goed brandt, zijn de vlammen helder geel en
gelijkmatig. Een oranje, instabiel flakkerende vlam duidt op
onvolledige verbranding. Laat uw schoorsteen
tenminste één keer per jaar vegen, het liefst aan het begin
van het stookseizoen.

verslag We-Energy spel
Maandag 20 januari speelden enthousiaste Vlielanders het
We-Energy Spel in hotel Bruin. Het spel maakte al snel
duidelijk dat de energietransitie een ingewikkelde opgave
gaat worden.
Als Vlieland geen gas meer gaat gebruiken, hoe gaan we

dan alle bedrijven en huizen verwarmen? Hoeveel
elektriciteit is daarvoor nodig en hoe ga je die opwekken?
Mag Vlieland alleen voor zichzelf gaan zorgen of komt er
ook een landelijke/regionale verplichting bij? Hoe bewaarje
duurzame energie als je deze op het ene moment kunt
opwekken en pas op een ander moment wilt gaan
gebruiken?
De spelers kozen tussen windmolens, zonneparken, zon op
daken, GFT vergisters, de inzet van batterijen en/of
efficiënte (verbruik verminderen). Het lukte maar ook
ingewikkelde bleek te zijn, hoe meer energie je weet op te
wekken hoe ingewikkelder het wordt om de balans te
houden. Nieuwgierig geworden? Speel het spel digitaal op
https://ww.we-energy.eu/we-energy-game/ u kunt hierbij
kiezen voor Vlieland.
-

Staatsbosbeheer en gemeente investeren
ruim een miljoen euro op Vlieland
Staatsbosbeheer en de gemeente Vlieland investeren 1,1
miljoen euro in duurzame recreatie- en natuurprojecten op
Vlieland. Het geld komt beschikbaar door een aantal
grondtransacties tussen beide. Donderdagmiddag hebben
directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer en
burgemeester Tineke Schokker van Vlieland een
intentieverklaring ondertekend.
Door de overdracht wordt de gemeente eigenaar van de
grond onder de jachthaven, sportcentrum Flidunen en het
sportterrein. Een aantal van deze terreinen zijn al in gebruik
bij gemeentelijke stichtingen. Met de overdracht ontstaan er
logische verhoudingen en. veranderen enkele wegen en
fietspaden van eigenaar.
Staatsbosbeheer wil de opbrengst van de transacties
middels een groenfondsrekening investeren in het eiland.
Projecten die daarvoor in aanmerking kunnen komen zijn
investeringen in fietspaden, de samenwerking met het
natuureducatiecentrum De Noordwester, natuurbelevings
routes voor alle leeftijden en verduurzaming van gebouwen
en materieel van Staatsbosbeheer, Een werkgroep van
mensen van Staatsbosbeheer en de gemeente gaat aan de
slag met het programma. “Het Waddeneiland Vlieland te
midden van het Werelderfgoed Waddenzee is één van de
parels van Staatsbosbeheer. Met deze investering kunnen
we de natuur, de recreatie en de Vlielander eilandgemeen
schap versterken. Dat is ons heel wat waard”, aldus Sylvo
Thijsen.
De bedoeling is om het geld de komende vier jaar te
besteden. Burgemeester Tineke Schokker: “Met dit geld
kunnen we investeren in een aantal projecten die hoog op
onze gezamenlijke verlanglijst staan, maar waar we anders
moeilijk geld voor konden vrijmaken. We kunnen het ook
gebruiken als cofinanciering voor Waddenfondsaanvragen
en zo het investeringsbedrag verder verhogen. Het maakt
ons mooie eiland nog aantrekkelijker, zowel voor toeristen
als voor de eigen inwoners.” Jaarlijks is er bestuurlijke
afstemming tussen directie Staatsbosbeheer en het college
gemeente Vlieland over de keuzes en voortgang. De
directeur van Staatsbosbeheer neemt het finale besluit over
de besteding uit het groenfonds.
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