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extra uitgave in verband met het coronavirus
Bericht van burgemeester Tineke Schokker
Beste inwoners van Vlieland,
Onwerkelijk, alsof je in een slechte film zit. Zo voelt op dit
moment het leven op Vlieland. Lege straten, lege horeca,
letterlijk afstand houden tot andere mensen. En dat in een
periode dat op Vlieland normaal gesproken het toerisme
weer op gang komt.
Topprioriteit voor ons als gemeentebestuur van Vlieland is
de gezondheid van een ieder. We doen wat we kunnen om
te zorgen dat u, dat jij hier zo veilig mogelijk kunt wonen
ook nu we in Nederland te maken hebben met het Coronavirus.
Iedere dag komt het college bij elkaar om alle nieuwe informatie te bespreken en als dat
nodig is, nieuwe maatregelen te treffen.
Natuurlijk koersen we daarbij op de informatie die wij meerdere malen per dag krijgen van de
deskundigen.
Het is een heftige periode die we zeker niet al over een week weer achter ons kunnen laten.
En waar u als inwoner, net als wij, zorgen over heeft. Hoe komt het met mijn gezondheid en
met die van familie en vrienden? Wie zorgt er voor mij als ik dat zelf niet meer kan?
Gelukkig hebben we op Vleiland oog voor elkaar. En, net zo belangrijk, we hebben goede,
bevlogen artsen en zorgmedewerkers, die keihard werken om te zorgen dat mensen de zorg
krijgen die ze nodig hebben.
We houden u via de website en “Uit het Kastje” zo goed mogelijk op de hoogte. Bovendien
laten we zolang het nodig is iedere week een keer extra huis aan huis een informatiebulletin
bezorgen. Voor nu wens ik u en ons allen veel sterkte en saamhorigheid toe.
De burgemeester van Vlieland,

Tineke Schokker

Op de volgende digitale kanalen kunt u informatie vinden over het coronavirus:
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/intern/coronavirus-vrf/ voor informatie over maatregelen rond coronavirus
https://www.rivm.nl/ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: voor algemene informatie over het coronavirus
https://www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/
https://www.vlieland.nl/home-vlieland/ voor informatie over de stand van zaken op Vlieland.
De gemeente plaats berichten ook op haar Facebookpagina en Chainels

Als u vragen heeft kunt u ook bellen met het informatienummer van het RIVM: 0800-1351

GRIP4
Vanwege de crisis door de besmettingen met het
coronavirus is er vanuit de Veiligheidsregio Fryslân
opgeschaald naar Grip4, een aanduiding voor een
crisis die meerdere gemeenten treft. GRIP staat voor
Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure. Dat betekent dat de Veiligheidsregio, alle
gemeenten, politie, alle zorgorganisaties gebundeld in
de GHOR, en de GGD intensief samenwerken om de
belangrijkste informatie uit te wisselen en de crisis aan
te pakken. Alle Friese burgemeesters werken binnen
de crisisorganisatie ook samen om de bestrijding van
de crisis aan te sturen.
De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, de heer
Sybrand Buma, heeft de leiding.

gekozen scenario
De gemeente Vlieland volgt de landelijke richtlijnen van
het RIVM en de maatregelen van de Veiligheidsregio
Fryslân.
Het college van B&W komt dagelijks bijeen om de
ontwikkelingen te bespreken en indien nodig actie te
ondernemen.
Al een paar dagen klinkt de roep van enkele inwoners
om het eiland helemaal af te sluiten voor toeristen.
Maar dit is volgens deskundigen niet de beste
oplossing. Zoals de Minister President in zijn toespraak
heeft uitgelegd, is het coronavirus onder ons en zal
voorlopig ook onder ons blijven. De realiteit is ook dat
de komende tijd een groot deel van de Nederlandse
bevolking met het virus besmet zal raken.
Het scenario “het virus maximaal controleren” is
volgens deskundigen de beste optie. Dat leidt tot een
beheerste verspreiding onder groepen die het minste
risico lopen. Met maatregelen wordt geprobeerd de
piek in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te
smeren over een langere periode. Met deze aanpak
waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen
krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de
zorg, de ziekenhuizen, het aankunnen. Daarom volgen
wij het beleid zoals dat door deskundigen bij de
Veiligheidsregio is bepaald.
De gemeente Vlieland blijft de ontwikkelingen in het
land volgen en waar nodig passen we, in overleg met
de Veiligheidsregio, maatregelen hierop aan. Met de
Veiligheidsregio is de gemeente voortdurend in contact.

noodverordening van kracht
Op 16 maart 2020 is een noodverordening door de
voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Met
deze noodverordening wordt uitvoering gegeven aan
de maatregelen tegen de verspreiding van het
coronavirus die de afgelopen dagen door het kabinet
zijn afgekondigd. Door de voorzitter van de
Veiligheidsregio Fryslân zijn onder meer de politie en
toezichthouders van de gemeente aangewezen als
diegenen die belast zijn met het toezicht op de naleving
van de noodverordening.
Het biedt gemeenten een wettelijk kader om
handhavend op te kunnen treden in het geval de
afgekondigde maatregelen in het kader van de
openbare orde en veiligheid of beperking van het
gevaar niet worden nageleefd.
Sybrand Buma, voorzitter van de Veiligheidsregio
Fryslân, legde op 17 maart 2020 op Omrop Fryslân uit
waarom de noodverordening is ingesteld.

alle eet- en drinkgelegenheden zijn
gesloten
Conform de maatregelen zoals afgekondigd door de
regering moet alle horeca (eet- en drinkgelegenheden)
gesloten zijn.
Hotels mogen open blijven voor overnachtingen.
Werklieden mogen nog wel in hotels verblijven maar
moeten hun eten bezorgd krijgen op hun kamer.
Eten afhalen of bezorgen mag nog wel, maar vermijd
drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op
elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis.

veerverbinding
In overleg met de Veiligheidsregio en de
burgemeesters van Terschelling en Vlieland heeft
Rederij Doeksen de capaciteit van de veerdienst
teruggebracht tot een derde van het normale aantal
passagiers. Dat betekent dat de Midsland per overtocht
maximaal 225 personen overzet. Dat houdt ook in voor
de eilanders dat, mocht u de boot moeten nemen, u op
tijd moet boeken!
Overigens wordt sterk afgeraden om onnodig op reis te
gaan.
De burgemeesters van de Waddeneilanden hebben
gezamenlijk een oproep gedaan aan toeristen om
voorlopig even niet naar de Waddeneilanden te komen.
Dit om risico’s voor eilanders en gasten zoveel als
mogelijk te beperken.

alle evenementen en activiteiten zijn
geannuleerd
Alle evenementen en activiteiten van verenigingen zijn
vooralsnog geannuleerd in de periode tot en met 6 april
2020.
Sportcentrum Flidunen is gesloten evenals het museum
en het bezoekerscentrum.
Er zullen tot en met 6 april geen kerkdiensten zijn.
Kampeerterrein Stortemelk wordt niet eerder dan 6 april
opengesteld.
De koffieuurtjes in De Uiterton met informatie over
Boswijk gaan vooralsnog niet door.
De dierenarts zal er niet zijn volgend weekend.

openstelling gemeentehuis
Het gemeentehuis blijft geopend maar ambtenaren
werken zoveel mogelijk thuis en mensen wordt
verzocht hun bezoek aan het gemeentehuis uit te
stellen als het niet strikt noodzakelijk is of telefonisch of
per mail contact op te nemen.
Als u toch langs moet komen, wordt u verzocht van
tevoren een afspraak te maken via telefoonnummer
(0562) 452700.
Alle afspraken en bijeenkomsten worden de komende
drie weken geannuleerd, evenals de inloopspreekuren
van het college.

Vlielands Kwartier en zorg voor elkaar
Annemarie Kort is van maandag tot en met vrijdag in de
ochtend van 9 tot 11 uur telefonisch te bereiken op
nummer: 06-15249717. Samen met de Kwadrantgroep
wordt in kaart gebracht wie er op Vlieland in deze
periode mogelijk wat extra ondersteuning of aandacht
kan gebruiken. Het eerste contact zal telefonisch
verlopen. Alle initiatieven die u zelf onderneemt om uw
naasten, buren, mededorpsbewoners te helpen (denk
aan boodschappen doen of even een praatje maken),

worden zeer gewaardeerd. Denkt u hierbij wel aan de
gepaste afstand van minimaal 1,5 meter.
Mocht u in uw omgeving een signaal krijgen dat er
behoefte is aan contact met de hulpverlening of voelt u
zelf de behoefte om te helpen maar weet u niet goed
wat te doen, neem dan ook contact op met Annemarie
in de ochtend, tussen 9 en 11 uur.
Het Rode Kruis heeft een hulplijn opgestart voor
mensen die een luisterend oor, advies of extra hulp
nodig hebben omdat zij in quarantaine of thuisisolatie
zitten. Het nummer: 070 4455 888.

De Jutter
De Jutter heeft afgelopen zondag gelijk geanticipeerd
op het sluiten van de scholen. Alle digitale systemen
zijn in zoverre klaargemaakt dat deze ook thuis gebruikt
kunnen worden. Er zijn tasjes met schoolwerk
rondgebracht en leerlingen worden ’s morgens en aan
het eind van de dag gebeld door de leerkracht via een
videoverbinding om de dag door te spreken.
Wat betreft de eindtoets van groep 8 half april worden
de landelijke richtlijnen afgewacht.
Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs worden
de digitale leermiddelen en Magister ingezet.
Leerlingen van klas 4 zijn geïnformeerd over de stand
van zaken wat betreft hun programma van toetsing en
afsluiting. Docenten en mentoren communiceren via
een groepsapp. Aan het eind van de week volgt er een
evaluatie op afstand om te kijken waar verbetering
nodig is.

patiëntenvervoer
Mocht er iemand op het eiland met het coronavirus
besmet worden en zo ziek worden dat het nodig is dat
hij of zij naar het ziekenhuis vervoerd moet worden,
dan is het patiëntenvervoer gewaarborgd. Dit is met de
Veiligheidsregio kortgesloten.

heeft BZF organisatorisch enkele dagen nodig om de
verwachte grote hoeveelheid aanvragen in behandeling
te nemen. Ze vragen iedereen daarom geduld te
hebben. Zodra alles is ingeregeld laten ze dat duidelijk
via de website en sociale media kanalen weten.
Daarnaast kan contact worden opgenomen met BZF,
het liefst via het contactformulier op
www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona
Coronaloket Kamer van Koophandel
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP6 hebben
samen met de Kamer van Koophandel een
coronaloket (https://www.kvk.nl/corona/) geopend voor
ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie
die kan helpen bij vragen over welke regelingen er
bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en
wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook
telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op
werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is
erg druk aan de telefoon.
Crisisnummer
Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen
over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is
dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het
buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

uitleg maatregelen op video
Via deze URL:
https://www.youtube.com/watch?v=7FXEOyticDQ
of onderstaande QR code ziet u een duidelijke uitleg
over één van de maatregelen: afstand houden (social
distancing)

communicatie digitaal
De gemeente zet de informatie die beschikbaar komt
zo snel mogelijk op haar digitale kanalen, de website
www.vlieland.nl, facebook, Twitter en Chainels. Ook zal
er zolang dit nodig is huis aan huis tweemaal per week
een nieuwsbrief worden verspreid.
Het is voor de gemeente Vlieland niet mogelijk om alle
individuele mails die worden gestuurd inzake het
coronavirus te beantwoorden. Wij vertrouwen op uw
begrip hiervoor.

informatie voor ondernemers
Voor ondernemers die door de gevolgen van de
Corona maatregelen financieel in de problemen komen,
biedt de gemeente de mogelijkheid om de
toeristenbelasting in termijnen te betalen.
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Bureau Zelfstandigen Fryslân voert de Bbz-regeling
voor MKB en zzp’ers uit voor de Dienst Noardwest
Fryslân, namens de gemeenten Harlingen,
Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. Gelet op de
grote aantallen informatieverzoeken van de afgelopen
dagen vraagt BZF ondernemers om op de website in
de gaten te houden wanneer de aanmelding voor de
“Zzp-regeling” van start gaat.
www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona
Zoals minister Koolmees in zijn toespraak al aangaf,

INFORMATION IN ENGLISH
Coronavirus COVID-19
It is important that everyone takes measures to prevent
the spread of the coronavirus. Below you can read
which measures you can take. RIVM has been applying
a new test policy since Saturday. This is mainly to find
vulnerable people better and to treat them on time.
It's always important to follow the next measures:
•
Wash your hands regularly with soap and water
•
Cough and sneeze on the inside of your elbow
•
Use paper handkerchiefs
•
Do not shake hands
•
Stay at home with symptoms of the common cold
or flu
•
Limit social contacts
For more information about the coronavirus you can
check the website of the RIVM, https://www.rivm.nl/

Disclaimer
De informatie in deze nieuwsbrief kan inmiddels
achterhaald zijn door actuele ontwikkelingen.

oproep burgemeesters waddeneilanden
van dinsdag 17 maart

verklaring voorzitter Veiligheidsregio van
zondag 15 maart

Hieronder de tekst van de oproep zoals die op 17 maart is
gedaan door de burgemeesters van de Waddeneilanden

“Beste inwoners van Fryslân,
Vanmiddag hebben het kabinet en het RIVM nieuwe
maatregelen aangekondigd om het coronavirus in te
dammen. Net als eerder de musea, zwembaden en
schouwburgen zijn nu ook scholen, de horeca en alle
sportclubs tot 6 april gesloten.
Ik begrijp dat dit erg ingrijpende maatregelen zijn. Maar ze
zijn noodzakelijk. Voor ons allemaal betekent het dat ons
dagelijkse leven er heel anders uitziet dan gewoonlijk.
Iedereen wordt op een bepaalde manier getroffen. Of je nou
schoolgaande kinderen hebt, in de zorg werkt, op leeftijd
bent of bij een organisatie werkt die moet sluiten. Het is
voor iedereen aanpassen, maar samen kunnen we nieuwe
besmettingen zoveel mogelijk voorkomen. Het is belangrijk
dat iedereen zich houdt aan die nieuwe richtlijnen. Daarbij
roep ik iedereen op om extra te letten op ouderen en
mensen die kwetsbaar zijn.
Zelf kun je gelukkig veel doen om de verspreiding van het
coronavirus af te remmen. Het is daarom erg belangrijk dat
je de volgende adviezen blijft opvolgen. Ze zijn eenvoudig,
maar ze helpen echt:
· Was je handen regelmatig met water en zeep
· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
· Gebruik papieren zakdoekjes
· Geen handen schudden
· Blijf thuis als je verkouden bent, zelfs al gaat het om
lichte klachten
· Hoor je tot een risicogroep? Mijd dan het openbaar
vervoer en grote groepen
· Ben je ziek? Ga dan niet naar de huisarts, maar neem
telefonisch contact op
Binnen de Veiligheidsregio Fryslân en bij de GGD Fryslân
werken we met man en macht om het aantal besmettingen
in onze provincie zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we
sinds woensdag in een provinciebrede crisisorganisatie, de
Grip4-structuur.
Die maakt het mogelijk dat alle gemeenten, politie, alle
zorgorganisaties gebundeld in de GHOR, en GGD intensief
samenwerken om de belangrijkste informatie uit te wisselen
en de crisis aan te pakken. Alle Friese burgemeesters
werken binnen de crisisorganisatie ook samen om de
bestrijding van de crisis aan te sturen. Daarmee kunnen we
alle bewoners effectiever ondersteunen.
Ik dank daarom alle mensen in de zorg, en iedereen die
keihard werkt om deze crisis te boven te komen. Ik heb
voor hen veel bewondering en respect.
Het is nog geen week geleden dat in onze provincie voor
het eerst bij twee mensen het coronavirus is vastgesteld.
Nu, op zondag, gaat het om twaalf personen. Door samen
te werken kunnen we nieuwe gevallen tot een minimum
beperken.
Als we samen doen wat nodig is, kunnen we het
coronavirus zeker de baas. Daarop kunnen we met ons
allen vertrouwen. Daarom is het zo belangrijk om alle
adviezen op te volgen. Het gaat ons wel tijd kosten. We
moeten ons daarom instellen op een andere manier van
leven dan we gewend zijn.
Ik vraag begrip voor alle maatregelen die zijn genomen. En
ik wens jullie allemaal veel sterkte en moed in de komende
tijd.
Sybrand Buma
Voorzitter Veiligheidsregio Fryslân

“Gastvrije eilanden in spagaat
De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen
potentiële gasten op de komende weken zoveel mogelijk
thuis te blijven. Alle horeca is immers gesloten, het
gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de
medische voorzieningen op de eilanden moeten niet
onnodig op de proef worden gesteld.
Onze regering heeft afgelopen zondag ingrijpende
maatregelen afgekondigd, maatregelen die er voor moeten
zorgen dat het corona-virus zich min of meer gecontroleerd
verspreidt. Het doel van die maatregelen is niet het
stoppen van de verspreiding, maar het onder controle
houden ervan.
Op de eilanden houden we ons serieus aan de adviezen die
aan bedrijven en inwoners worden gegeven. Uit eigen land
en uit het buitenland komen veel gasten naar de Wadden.
Zij die al eerder geboekt hadden en mensen die het nu een
goed idee vinden om op een Waddeneiland te zijn. Ook zijn
er mensen die juist annuleren. Alle horeca (eet- en
drinkgelegenheden) is immers gesloten en ook met minder
volle boten loop je wellicht onnodig risico op besmetting met
het virus.
De eilanders maken zich ook zorgen: is het beleid zoals
dat door deskundigen is bepaald verstandig of is het beter
het eiland af te sluiten voor mensen van de vaste wal tot de
crisis is geweken?
Coronavrij zullen we ook op de eilanden niet blijven. Sterker
nog: ook wij moeten, zoals de premier gisteren zei,
groepsresistentie opbouwen. Maar met elkaar moeten we
de beperkte medische voorzieningen op de eilanden ook
niet onnodig op de proef stellen.
Bij een crisis van dit formaat worden de besluiten over
veiligheid en gezondheid genomen door de
veiligheidsregio’s. Voor de Friese eilanden is dit de
Veiligheidsregio Fryslân en voor Texel de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord. Gemeenten kunnen over deze
onderwerpen meepraten en meedenken, maar de
uiteindelijke beslissingen worden genomen bij de
veiligheidsregio’s. Daar zitten immers de deskundigen en
daar moeten we op vertrouwen. Ieder heeft recht op een
eigen mening en vanzelfsprekend respecteren we die, maar
laten we respectvol met de verschillende meningen omgaan
en de deskundigen hun werk laten doen op basis van hun
kennis en kunde.
Onze gasten zijn onder normale omstandigheden altijd van
harte welkom. Maar in deze bijzondere periode is dat
plotseling wat lastiger. Net als in de rest van Nederland zijn
de meeste van onze voorzieningen gesloten en moet
afstand tot elkaar gehouden worden. Het is dus nu niet de
meest ideale tijd om de Wadden te bezoeken. Het aantal
gasten dat met de boot naar de eilanden komt is de
afgelopen dagen al sterk gedaald. Toch roepen wij, in het
verlengde van de oproep van de regering, bij monde van
onze premier en het RIVM toeristen op de komende weken
zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit doen wij om risico’s voor
eilanders en gasten zoveel als mogelijk te beperken.
De burgemeesters van de Waddeneilanden,
M. Uitdehaag, T. Schokker, B. Wassink, L.P. Stoel, I. v Gent”
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