uit het kastje
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Bericht van burgemeester Tineke Schokker

de zucht van Rutte
Meer dan 7,5 miljoen mensen
keken dinsdagavond naar de
persconferentie van ministerpresident Rutte. Dat waren er
meer dan die er destijds naar het
huwelijk van onze koning en
koningin keken. Wat had ik graag
gewild dat het dinsdagavond om een dergelijke mooie
gebeurtenis was gegaan waarvoor we met z’n allen
voor de tv zaten.
Ook voor ons als inwoners van Vlieland was het
dinsdagavond een spannend moment. Krijgen we wat
meer ruimte, mogen we binnenkort weer hopen op de
komst van toeristen, kunnen de kinderen, kan onze
jeugd weer naar school, mag er weer bezoek komen bij
de inwoners van de Uiterton en nog veel meer vragen.
De zucht van Rutte aan het begin van z’n verhaal was
veelzeggend. Hij sprak over de enorme worsteling die
hij had bij het vaststellen van de maatregelen. Zijn
woorden waren duidelijk en heftig. We zijn er nog niet.
Een moeilijke boodschap om te brengen en ook om te
ontvangen. We hebben allemaal ons best gedaan om
ons te houden aan alle regels. En de coronacijfers laten
een voorzichtig positief beeld zien. Maar premier Rutte
kon toch niet anders doen dan aangeven dat we er nog
niet zijn. En dat we moeten volhouden.
Het college heeft iedere dag corona-overleg om zo
goed mogelijk te kunnen inspelen op de door het rijk
afgekondigde maatregelen. En daarmee voor u als
inwoners van Vlieland de beste keuzes te maken
binnen de kaders die het rijk heeft aangegeven. En dat
voelen we bijna voortdurend als een spagaat.
Voor ons als Waddeneiland, dat bestaat van het
toerisme, zijn de uitdagingen gigantisch. Hoe blijfje als
ondernemer overeind nu er amper toeristen zijn? En
dat niet even, maar al weken lang. De oproep van
premier Rutte: “Blijf thuis” is duidelijk. Maar voor
Vlieland, dat voor 1 00% afhankelijk is van het toerisme,
is het effect rampzalig.
Met de collega’s van de andere eilanden en met onder
meer ondernemers op ons eigen eiland overleggen we
hoe er binnen de kaders van deze maatregelen ruimte
gevonden kan worden.
Ook met de provincie is er minstens één keer per week
overleg. Samen met de provincie brengen we in Den
Haag de specifieke problemen die het coronavirus voor
de Waddeneilanden oplevert voor het voetlicht. We
vragen daarbij om van de landelijke regelingen
maatwerk te maken voor de Waddeneilanden. De
provincie onderzoekt tevens welke provinciale
regelingen toepasbaar zijn voor onze ondernemers.

25 april 2020
Dat de (landelijke) regelingen snel in werking moeten
treden is duidelijk. Immers, de nood onder
ondernemers is erg hoog. Het Rijk doet er alles aan om
de regelingen die zijn aangekondigd zo snel mogelijk in
werking te stellen. Vorige week is onder meer de
TOGS-regeling, de eenmalige gift van € 4000 gestart:
diverse ondernemers hebben dat bedrag overgemaakt
gekregen. Maar helaas vallen er ook nog ondernemers
niet onder deze regeling. Ook daarvoor hebben wij op
meerdere wijzen aandacht gevraagd in Den Haag.
Naar onze mening is de eilandeconomie namelijk
significant anders dan landelijk.
De coronamaatregelen zijn noodzakelijk, maar vragen
veel van ons allemaal. Ik vind het bemoedigend hoe u,
hoe jij creatieve oplossingen bedenkt om zo goed
mogelijk om te gaan met deze situatie. Koningsdag
vieren zoals we dat ieder jaar doen op Vlieland zit er
niet in. Maar dankzij de Oranjevereniging gaat
Koningsdag op Vlieland zeker niet ongemerkt voorbij.
En de op Vlieland altijd indrukwekkende 4 mei
herdenking gaat dankzij de organisatoren in
aangepaste vorm (voornamelijk digitaal) door.
Van dag tot dag bekijkt de regering hoe de situatie zich
ontwikkelt en of er maatregelen moeten of kunnen
worden bijgesteld. Dat betekent dat wij als college ook
iedere dag (digitaal) overleg hebben om steeds zo snel
mogelijk te kunnen inspelen op de uitkomsten van het
regeringsberaad. We zijn er nog niet, maar er komt een
moment waarop premier Rutte de persconferentie niet
begint met een diepe zucht, maar met een lach op zijn
gezicht omdat we ons met elkaar door deze moeilijke
periode heen hebben geknokt.

Tot het zover is: houd vol en blijf elkaar
steunen!

brandbrief aan staatssecretaris
Afgelopen donderdag is er door het
samenwerkingsverband De Waddeneilanden en
Waddengedeputeerde Avine Fokkens een brandbrief
verstuurd aan staatssecretaris Mona Keijzer waarin
wordt gewezen op de bijzondere economische situatie
van de Waddeneilanden die voor bijna 100%
afhankelijk zijn van het toerisme. “De eilander
economie is volkomen tot stilstand gekomen. Veel
mensen staan werkloos aan de kant en de leefbaarheid
van de eilanden is in het geding. Wij vragen aandacht
voor deze zeer moeilijke en onhoudbare situatie” aldus
de voorzitter van de samenwerkende Waddeneilanden,
burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog.
Het persbericht en de brief zijn te lezen op de website
van de gemeente, www.vlieland.nl en op de website
van het samenwerkingsverband:
www.dewaddeneilanden nl.
.

social media, hou het leuk!
Nu we elkaar minder face to face ontmoeten
communiceren we steeds meer via allerlei online
kanalen. Dit geeft ons gelukkig de mogelijkheid om
toch met elkaar in contact te blijven.
Er kleven echter ook nadelen aan het veelvuldige
gebruik van social media en internet. Je kunt snel,
gemakkelijk en anoniem communiceren. Dat leidt
soms tot impulsieve reacties en
grensoverschrijdende acties.
Binnen het onderwijs is geconstateerd dat het soms
moeilijk is om online respectvol met elkaar om te
gaan.
Daarom de oproep om het, ondanks alle
beperkingen, leuk te houden met elkaar. Ook op
social media!
Aan ouders willen we vragen om in deze tijd, waarin
veel communicatie plaatsvindt via de sociale
kanalen, een vinger aan de pols te houden.

sporten vanaf 29 april
Dinsdagavond zijn in een persconferentie van het
kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Zo is
het vanaf 29 april voor kinderen en jongeren weer
mogelijk om onder voorwaarden georganiseerd te
sporten. Voor volwassenen helaas nog niet.
Hieronder alles even op een rij:
Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij vanaf
29 april weer in de buitenlucht in georganiseerd
verband mogen trainen. Het blijft bij onderlinge potjes
en trainen, want officiële wedstrijden leiden tot reizen
en meer contacten, en dus tot een hoger
verspreidingsrisico.
Voorjongeren in de middelbare schoolleeftijd, 13 tot
en met 1 8 jaar geldt dat zij ook meer ruimte krijgen
om georganiseerd te sporten in de buitenlucht. Het
gaat hier zowel om sporten in de openbare ruimte als
sporten op een buitensportaccommodatie. Hierbij
geldt echter wel dat er gesport moet worden op 1 ,5
meter afstand. Ook hier zijn officiële wedstrijden niet
mogelijk.
Voor iedereen boven de 1 8 jaar verandert niets. Voor
hen geldt dat zij nog geen georganiseerde
sportactiviteiten kunnen doen. Wel kunnen zij
individueel blijven trainen in de openbare ruimte door
bijvoorbeeld een rondje te gaan hardlopen of fietsen
met gepaste afstand tot anderen.
Op dit moment wordt samen met de sportaanbieders
en verenigingen in kaart gebracht wat zij vanaf 29
april kunnen aanbieden.
Als dit bekend is wordt u daarover geïnformeerd.

Koningsdag 2020
Vanwege de coronamaatregelen zal Koningsdag dit
jaar heel anders verlopen dan we gewend zijn. Er is
geen aubade bij het gemeentehuis. De
Oranjevereniging laat weten dat de herauten net als
ieder jaar wel door het dorp zullen gaan, vanaf 7:00
uur. Het bestuur van de Oranjevereniging loopt mee
en zal iedereen trakteren op een kleine verrassing.

Nationale Herdenking 4 mei
Er zal dit jaar een aangepaste herdenking op 4 mei
plaatsvinden die via een livestream is te volgen.
Hiervoor wordt een link geplaatst op de website van
de gemeente.

bouwwerkzaamheden Dorpsstraat 91
In de Dorpsstraat zijn bouwwerkzaamheden aan de
gang aan het pand Dorpsstraat 91 Dinsdag 28 april
zal er een kraan geplaats worden voor het pand. Dat
betekent dat het verkeer op deze dag (tussen 11.00
uur en 14.00 uur) gestremd zal zijn.
.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
.
Voor het plaatsen van een berging op het perceel
Willem de Vlaminghweg 97 te Vlieland
(ingekomen 22 april 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
.
Voor de vervanging van het bestaande hekwerk
op het perceel Vuurboetsduin 3 te Vlieland
(verzonden 22 april 2020).
voor bouwen in het beschermd stads- en
dorpsgezicht
.
Voor het vervangen van de huidige gevelreclame
van het pand Dorpsstraat 108 te Vlieland
(verzonden 22 april 2020).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
Voor de bouw van 36 woningen, 7
zorgappartementen en een welzijnsgebouw op
het perceel Boswijk te Vlieland (ingekomen 27
februari 2020).

.

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.

basisonderwijs 1 1 mei weer van start
Directie en leerkrachten van De Jutter zijn heel blij
dat de school weer open kan, maar met het oog op
de veiligheid van leerlingen en het personeel zijn
daarwel veel voorwaarden aan verbonden. Ouders
hebben een uitgebreide brief ontvangen over
maatregelen en lestijden. Ter informatie voor alle
inwoners van Vlieland de belangrijkste maatregelen
op een rij:
AIgemeen
De kinderen krijgen les in hun eigen lokaal.
Leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten
worden ingezet om waar nodig de groepen te
verkleinen en te verspreiden. Naast het reguliere
onderwijsaanbod is er voor de kinderen van groep 3
tlm 8 op maandag tot en met donderdag een uur
sport verzorgd door het team van Flidunen. Dit
gebeurt uiteraard buiten.
Hygiëne
Op het voor- en achterplein komen mobiele
wasbakken te staan. Voordat kinderen de school in
mogen moeten ze eerst hun handen wassen. Na
binnenkomst hangen de kinderen hun jas op en gaan
gelijk naar de klas.
De schoonmaak maakt dagelijks toiletten,
deurkrukken, tafels, kranen enzovoort schoon.
Gedurende de dag worden er tussenrondes
gemaakt. Iedere groep krijgt zijn eigen toiletgroep
toegewezen. Groep 1/2/3 gebruikt het toilet bij de
basisschool, groep 4/5 het toilet in de aula en groep
6/7/8 het toilet in de bibliotheek. De deuren in school
blijven open, zodat die niet onnodig aangeraakt
hoeven te worden.
Het personeel van de school zal de kinderen
regelmatig wijzen op het wassen van handen. Het
drogen van handen gebeurt met papier.
Leerlingen
Als een kind ziek is, hoe gering ook, moet het thuis
blijven.
Ouders
Ouders mogen helaas de school niet in. Vanaf groep
4 wordt ouders die hun kind brengen gevraagd om
op ruime afstand van de ingang van de school
afscheid te nemen.
Natuurlijk mogen ouders van kinderen van groep
1/2/3 hun kinderen brengen. Via het hek aan de kant
van het politiebureau kunnen zij het plein betreden,
via het hek bij de kinderopvang kunt u het plein
verlaten, hiermee wordt gezorgd voor een goede
doorstroming en wordt zoveel mogelijk contact
vermeden. Oudergesprekken worden alleen via
digitale middelen gevoerd.
Personeel
Voor het personeel geldt dat zij bij ziekte thuis
moeten blijven, na lestijd moet het personeel ook zo
snel mogelijk het gebouw verlaten. Overleggen
vinden plaats via Hangouts.
De kinderen krijgen op 6 en 7 mei nog op afstand les,
zoals dat de afgelopen periode ook ging. Vanaf 11
mei staan de deuren weer open voor de leerlingen
van de basisschool.

AAN DE VLIELANDSE JEUGD
Veel maatregelen om het coronavirus te bestrijden
zijn tot en met 1 9 mei verlengd. Wat wel weer kan is
dat kinderen en jeugd vanaf 29 april weer
georganiseerd kunnen sporten in de buitenlucht.
Voor de jeugd van 1 3-1 8 jaar onder voorwaarden,
waaronder de 1 ,5 m afstand en alleen onder
begeleiding.
Na het weekend is er meer bekend over de
mogelijkheden om te sporten op Vlieland.
De sportaanbieders en verenigingen zijn druk bezig
om in kaart te brengen wat er georganiseerd kan
worden.
Dit betekent dat alle andere maatregelen nog steeds
blijven gelden.
We begrijpen dat we nogmaals een periode veel
van jullie gaan vragen en dus nog een keer de
oproep moeten herhalen:

BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS EN
GA NIET IN GROEPJES CHILLEN
waarom?
Ook al loop je zelf minder (minder, niet geen) risico
heel erg ziek te worden, je kunt het virus wel
verspreiden. Andere mensen, waaronder een grote
groep ouderen op ons eiland, kunnen daardoor WEL
heel ziek worden en zelfs overlijden.
OOK als jij geen direct contact met hen hebt, want
jouw gezinsleden hebben dat misschien wel.
De regels:
Houd je aan de regel van 1 ,5 meter afstand.
Je ophouden in groepjes van meer dan 3 personen is
verboden.

handhaving:
Vanaf nu gaat er door politie als volgt gehandhaafd
worden.
1 Je krijgt een waarschuwing en je ouders worden
middels een brief geïnformeerd.
2. Bij herhaling krijg je een boete. Voor 13- tlm 17jarigen is de boete 95 euro, voor 1 8 jaar en ouder
is het 390 euro. Ben je ouder dan 18 jaar, dan
leidt de boete tot een aantekening op je strafblad.
.

aan de ouders:
Van u vragen we nog steeds uw kinderen zo veel
mogelijk thuis te houden en hen te wijzen op de
risico’s.
Als dit voor u lastig is, kunt u voor hulp en advies
terecht bij het gebiedsteam. Bereikbaar op
werkdagen tussen 9.00 en 1 1 .00 uur, tel. 06
15249717.
Ook kunt u met vragen en/of zorgen contact
opnemen met de GGD tel. 088 22 99 444.

aan anderen:
Maak elkaar attent op de maatregelen en ontvang
een aanwijzing met respect. Maak bij overtredingen
van groepsvorming melding bij de politie, tel. 09008844. Op heterdaad: 112.

Laten we allemaal ons steentje
bijdragen om te zorgen dat we het
coronavirus onder controle blijven
houden

herziene begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
8. Concert RES
De raad besluit: de concept RES Fryslân vast te
stellen.
9. Rekenkamerrapport Doorwerking aanbevelingen
evenementenbeleid
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van het Rapport Doorwerking
aanbevelingen rapport evenementenvergunning op
de wjf Waddenellanden;
2. Kennis te nemen van de aanbevelingen uit het
Rapport Doorwerking aanbevelingen rapport
evenementenvergunning op de vijf Waddenellanden;
3. Aanbevelingen 1 t/m 4 te onderschnjven en toe te
passen indien de raad dit nodig acht;
4. Aanbeveling 5 over te nemen en het college te
vragen om voor de komende rekenkamerrapporten
in zijn bestuurlijke reactie aan te geven welke
aanbevelingen wel ofniet onderschreven worden en
met welke reden.
10. Begrotingswijzigingen
De raad besluit:
de eerste wijziging van de programmabegroting
gemeente Vlieland 2020 conform bijlage 3 vast te
stellen.

besluitenlijst raadsvergadering
20 april 2020

De gemeenteraad van VHeland, bijeengekomen in een
openbare digitale vergadering op 20 april 2020, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1 Afspraken digitaal vergaderen
De raad stemt in met de afspraken verwoord in het
document ‘Afspraken over het digitaal vergaderen
gemeenteraad Vlieland’ als aanvulling op het Reglement
van Orde.
2. Besluitenlijst raadsvergadering 24 februari 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
De raad besluit: de ingekomen stukken conform het
behandelvoorstel af te handelen.
4. Overdracht gronden Staatsbosbeheer
De raad besluit:
1 De ondergronden van jachthaven, sportcomplex
Flidunen (mcl. tennisbanen) en het sportveld aan te
kopen van Staatsbosbeheer.
2. Het beheer en eigendom van het Torenpad, de
toegangsweg tot Eureka, het fietspad langs het
sportveld, het gedeelte van de Uitlegger dat met
schelpen is verhard, en het gedeelte fietspad van
bosrand langs de grondwatermeter van Vitens tot de
splitsing bi] de stelling 12H over te nemen van
Staatsbosbeheer.
Vlieland, 20 april 2020
3. Het eigendom van diverse ‘snippers’ grond die door
De voorzitter, 0. Schokker Strampel
de gemeente in gebruik zijn, voornamelijk onder
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg
weggedeelten, over te nemen van Staatsbosbeheer.
4. Een krediet van € 1.395.000 beschikbaar te stellen
voorontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland
voor de aankoop van de ondergronden van
Jachthaven, Sportcomplex Flidunen (mcl.
Dorpsstraat 58’
tennisbanen) en Sportveld.
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
5. Een krediet van € 21.207 beschikbaar te stellen voor
openbare vergadering op 24 februari 2020, heeft het besluit
de aankoop van ondergronden van snippers wegen
genomen in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan
en paden, vermeerderd met (naar schatting) €
‘Vlieland Dorpsstraat 58’ en dit vrij te geven voor de
20. 000 voor de kosten van kadaster en notaris.
inspraak en het overleg.
6. Een krediet van € 30.242 beschikbaar te stellen voor
betaling van de achterstallige canon voor de pacht
De achterzijde van het perceel Dorpsstraat 58 is in de
van de gemeentewerf.
huidige situatie ingericht als tuin en bebouwd met een
7. Een bedrag van € 58. 650 te reserveren voor
vrijstaande garage. Het voornemen is om hier, met de
strandschoonmaak en strandbewaking in de
voorzijde naar de Middenweg, een vrijstaand woonhuis met
komende jaren.
inpandige garage te realiseren. Voor deze ontwikkeling is
8. Een bedrag van € 235. 399 toe te voegen aan de
een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.
wegenreserve voor het langjarig beheer van de
wegen en paden waarvan de gemeente het
Het conceptontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
onderhoud en beheer overneemt van
stukken liggen vanaf maandag 27 april 2020 tot en met
Staatsbosbeheer.
maandag 8 juni 2020 ter inzage. U kunt het plan inzien
5. Voorontwerp bestemmingsplan “Vlieland Dorpstraat 5,
tijdens openingstijden van het gemeentehuis, enkel op
89 en 139”
afspraak. Het plan is digitaal beschikbaar via de website
Dit voorstel is verworpen met 7 stemmen tegen en 2
van de gemeente Vlieland: www.vlieland.nl onder Zelf
stemmen voor.
regelen 1 Publicaties en bekendmakingen 1 Ruimtelijke
6. Extra krediet collectieve warmtevoorziening Boswijk
plannen / Bestemmingsplannen.
De raad besluit:
1. een krediet beschikbaar te stellen voor de collectieve
verwarming van Boswijk van € 407. 794, = excl. BTW
2. de begrotingswijziging 2 Collectieve verwarming
Boswijk vast te stellen.
7. Herziene begroting 2020 Dienst SoZaWe Noardwest
Fryslân
De raad besluit:
1. kennis te nemen van de herzmene begroting 2020
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest Fryslân;
2. geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de
Het gemeentehuis is elke werkdag op afspraak geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur. 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 dagelijks bereikbaar tussen 9 en 1 1 uur; telefoonnummer: 06-1 524 9717
SoZaWe : www.sozawe-nw-fryslan nl Servicen u mmer Woon bedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
.
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