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bericht van wethouder Dick Visser
Beste Vlielanders,
Als plaatsvervangend wethouder ben ik nu drie
maanden aan het werk als lid van het college van
B&W. En nu zijn we geconfronteerd met de corona
crisis die ook voor Vlieland grote gevolgen heeft.
Iedereen realiseert zich dat we op Vlieland voor bijna
100 % afhankelijk zijn van de toeristen die ons eiland
bezoeken.
Als wethouder met economie, recreatie & toerisme en
financiën in mijn portefeuille ben ik dus volop betrokken
bij wat er nu gebeurt op Vlieland, op alle Friese
Waddeneilanden en in de Provincie. Als eerste hebben
we zoveel mogelijk regelingen getroffen om onze
eilanders en ondernemers financieel wat meer ruimte te
geven. We vertrouwen erop dat dit samen met de
regelingen die het rijk heeft getroffen voldoende is om
het allemaal te overleven.
Ook voor de gemeente zelf zullen de gevolgen groot
zijn, onze begroting is voor een groot deel opgebouwd
op inkomsten uit het toerisme. Samen met alle Friese
wethouders en gedeputeerden zijn we volop bezig de
gevolgen in kaart te brengen en dit onder de aandacht
te brengen van onze regering.
Als college onderling hebben we dagelijks via videoconference overleg over de corona-crisis en de situatie
op Vlieland. Het valt mij op dat er nog steeds onbegrip
is bij ondernemers/verhuurders en gasten over de
reden dat de burgemeesters van de Waddeneilanden
onze gasten gevraagd hebben niet naar de eilanden te
komen. Deze oproep is in lijn met de oproep van de
regering om niet onnodig te gaan reizen. Maar de
belangrijkste reden is dat we een heel beperkte
medische- en zorgcapaciteit hebben en dat we daar zo
zorgvuldig en efficiënt mogelijk mee om moeten gaan.
Er zijn ook eilanders die nog steeds denken dat we
middels een volledig isolement het virus buiten de deur
kunnen houden. Ze vergeten dan dat er ook door
eilanders gereisd wordt en dat die het ongemerkt ook
mee terug kunnen nemen.
Afsluitend wil ik jullie allemaal vragen de genomen
maatregelen te respecteren en elkaar te steunen waar
dat mogelijk is en bovenal blijf gezond!
Dick Visser
Wethouder
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bericht vanuit de Uiterton
Binnen de Uiterton gaat het goed. De bewoners
genieten ondanks alles van de aandacht die ze krijgen
via Facebook en kaartjes en van al het lekkers.
Afgelopen dinsdag, met prachtig weer, heeft Sjoerd
voor de Uiterton opgetreden! Niet alleen de bewoners
hebben hiervan genoten, het optreden werd ook live op
Facebook uitgezonden en erwaren 100 volgers.
Het bericht van de Minister President dat maatregelen
langer gaan duren en dus ook De Uiterton langer dicht
moet blijven was wel even slikken, maar eigenlijk
hadden we het wel zien aankomen. Gelukkig wordt het
mooi weer dus gaan we genieten van de binnentuin.
Verder hebben we een activiteitenprogramma zodat er
elke dag wel wat te doen is en kunnen we beeld bellen.
Tiny van der Hoek
Manager WWZ Vlieland

ook goed nieuws
Afgelopen weken is wel gebleken hoe inventief,
medelevend en behulpzaam de Vlielanders zijn. Er
ontstaan allerlei leuke acties en initiatieven om met
elkaar deze crisis zo goed mogelijk door te komen.
Een kleine greep hieruit:
.
mensen bieden aan om voor hun buren
boodschappen te doen of te koken
.
ondernemers hebben gratis maaltijden verstrekt aan
senioren en cupcakes uitgedeeld
.
restaurants zijn overgegaan op het aanbieden van
afhaal/bezorgmaaltijden en maken er een feestje
van
.
de VlieFit organisatie heeft een whatsappgroep
‘Keep on Moving” aangemaakt waarbij workouts
worden gedeeld en iedereen aangespoord wordt
om te blijven bewegen
.
er is een “Berenjacht” georganiseerd voor kinderen
en hun ouders, waarbij zoveel mogelijk mensen een
teddybeer achter hun raam zetten die door kinderen
tijdens het wandelen kunnen worden opgespoord
.
Er zijn allerlei Facebookpagina’s aangemaakt met
dagelijkse tips om de verveling te verdrijven

social media gemeente Vlieland
Sinds vorig jaar is de gemeente actief op Facebook, al
wat langer op Twitter en nu ook sinds kort op
Instagram: gemeente_vlieland. Alle informatie rond
corona-maatregelen op Vlieland staat op
https://www.vlieland nl/home-vlieland!

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen:
voor brandveilig gebruik
.
Voor het brandveilig gebruik van de panden Dorpsstraat
183 enl83a t/m te Vlieland (ingekomen 26 maart 2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.
Voor de verbouw van pand Dorpsstraat 91 te Vlieland
(verzonden 1 april 2020).
voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Voor (de legalisatie van) het wijzigen van de bestaande
dakkapel en het splitsen van een recreatieappartement
op het perceel Dennenlaan 8 te Vlieland (verzonden 1
april 2020).
bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergunningen. Dit kan binnen zes 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.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen en handelen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden
.
Voor het plaatsen van een nieuwe antennemast ter
vervanging van de huidige tijdelijke antennemast op het
Vuurboetsduin te Vlieland (verzonden 1 april 2020).
beroep
Belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben
ingebracht tegen de uitgebreide omgevingsvergunning, en
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet de mogelijkheid hebben gehad een zienswijze in te
dienen, kunnen tegen de uitgebreide omgevingsvergunning
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de
omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank
Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, Postbus 1702, 8901
CA Leeuwarden. Bij onverwijlde spoed kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter
bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Noord
Nederland, locatie Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA
Leeuwarden.

bouwwerkzaamheden Dorpsstraat 91
In de Dorpsstraat zijn bouwwerkzaamheden aan de gang
aan het pand Dorpsstraat 91 Op dit moment staan er twee
containers op elkaar geplaatst tegen de geven aan. Dit is
noodzakelijk om de werkzaamheden goed uit te kunnen
voeren. Donderdag 9 april zal er beton gestort worden. Dat
betekent dat het verkeer op deze dag (tussen 1 1 .00 uur en
1 5.00 uur) gestremd zal zijn, er zal geprobeerd worden
zoveel als mogelijk van de rijbaan vrij te houden voor het
verkeer.
.

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 7 april wordt het grof huishoudelijk afval
opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar geen
oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u grof
huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit van tevoren
telefonisch opgeven via telefoonnummer 0562-452700 (tot
uiterlijk maandag 6 januari 1 6.00 uur) of via de hoofdpagina
van onze website www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u
geselecteerd’.

geen drumbandinzameling
Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan rijdt de oud-ijzer auto op
zaterdag niet. Oud ijzer en spulletjes voor de Drumband
worden voorlopig niet meer opgehaald.
Bij het inzamelen kan de maatregel van 1 .5 m afstand niet
aangehouden worden.
U kunt uw oud ijzer tijdens openingstijden kwijt op de
milieustraat.

bericht van Rederij Doeksen
In aansluiting op de mededelingen van het kabinet op
dinsdag 31 maart, verlengt Rederij Doeksen de eerder
genomen maatregelen n.a.v. de coronacrisis tot en met 28
april. Alle maatregelen die zijn getroffen zijn raadpleeg baar
op www.rederij-doeksen.nl/corona.
Door het drastisch teruglopen van het aantal passagiers
van en naar de eilanden Terschelling en Vlieland vaart
Rederij Doeksen sinds 21 maart een beperkte
basisdienstregeling twee retourafvaarten per dag per
eiland. Deze beperkte basisdienstregeling wordt tot en met
28 april ongewijzigd verlengd.

bericht vanuit de huisartsenpraktijk
Gezien de ontwikkelingen met de COVID-19 epidemie
vragen wij:
.
zoveel mogelijk telefonisch contact op te nemen.
.
wilt u zich melden voordat u binnenkomt.
.
dat kan door even op het raam te kloppen of de bel te
gebruiken.
Indien u medicatie heeft besteld wordt dat op werkdagen
tussen 16.00 en 18.00 uur bij u thuis afgeleverd.
Wij rekenen op uw medewerking

telefoonnummers
Voor een luisterend oor: de Luisterlijn: 0900-0767 (24/7)
Voor (medische) vragen en richtlijnen: RIVM: 0800-1 351
Voor (praktische) hulpvragen: Rode Kruis Hulplijn: 0704455888
Vlielands Kwartier (Annemarie Kort): elke werkdag van 9
11 uur: 06-15249717

—
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