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bericht van wethouder
Eisje de Ruijter
Lieve mensen,
U maakt zich ongerust. Dat
begrijpen we. Uw signalen nemen
we zeer serieus. Als het binnen
onze mogelijkheden ligt, doen we er iets mee. Is
iemand anders daarvoor verantwoordelijk, dan nemen
we het mee in een gesprek. Ambtenaren en college
hebben bijna dagelijks contact met ondernemers,
rederij, school, sportcentrum, huisartsen.
De richtlijn is nog steeds “Blijf zoveel mogelijk thuis”.
Daar houden we ons zoveel als mogelijk aan. Maar
mensen laten zich niet allemaal als makke schapen in
een hok opsluiten. En als ze zich niet aan de richtlijn
houden, kunnen we ze niet tegenhouden bij de boot.
We moeten er samen met de rederij wel voor zorgen
dat op de boot en in de terminals geen gevaarlijke
situaties ontstaan. Daarover blijven we met de rederij in
gesprek. In de Dorpsstraat moet voldoende ruimte
blijven om elkaar te passeren. Er moet misschien meer
besteld en bezorgd worden om de drukte in winkels te
voorkomen. Ook daarover zijn we in gesprek. Al die
gesprekken verlopen in goede harmonie. Iedereen is
van goede wil.
We doen dat met oog voor 0w veiligheid en die van
onze gasten. De 1,5 meter die we afstand moeten
houden, moet overal toegepast kunnen worden. Die
anderhalve meter is in combinatie met de andere
maatregelen (nies in je ellenboog, bij
ziekteverschijnselen thuis blijven etc.) dat wat we
kunnen doen om de verspreiding van het virus te
remmen. Gelukkig nemen veel ondernemers de
maatregelen heel serieus en hebben ze zelf al
oplossingen bedacht.
Dat alles niet van de ene op de andere dag geregeld is,
is logisch. Voor iedereen is deze situatie nieuw. En met
elke verandering of versoepeling duiken er weer
nieuwe uitdagingen op. Oplossingen zijn niet meteen
gevonden. Er wordt gekeken wat elders gebeurt, er
worden voorstellen gedaan, er wordt uitgeprobeerd of
iets werkt. En als er dan een oplossing gevonden is,
moet dat worden uitgevoerd. Soms moeten er ook nog
materialen gekocht worden, waar veel vraag naar blijkt
te zijn. De leveranciers van (tijdelijke) apparaten om je
handen te kunnen wassen doen bijvoorbeeld goede
zaken. En die van plexiglazen schermen.
V

U mag ervan uitgaan dat wij nu alles doen met de
gezondheid van onze inwoners in gedachten en
tegelijkertijd met oog voor onze ondernemers, Ik hoop u
een beetje gerust te stellen. Dit is een vreemde situatie,
die veel onzekerheid brengt. Voor ons allemaal. Bent u
bang voor uw eigen gezondheid, volg dan het advies
van de premier: ‘Blijf zoveel mogelijk thuis”. Hebt u
gezondheidsklachten, ook van heel andere aard, neem
dan contact op met de huisarts.

2 mei 2020
Ik wens u veel sterkte de komende tijd. Heb oog voor
elkaar!
Elsje de Ruijter
Wethouder

bezoek Commissaris van de Koning
Op 1 mei bracht de Commissaris van de Koning voor
de Provincie Fryslân de heer Arno Brok, vergezeld door
Gedeputeerde mevrouw Avina Fokkens, een bezoek
aan Vlieland. Hij sprak met het college en een delegatie
van de ondernemers over de gevolgen van de
coronacrisis. De Commissaris is zich er van bewust dat
de eilanden in een geheel andere positie verkeren dan
de gemeenten op het vaste land en hij wilde zich
hierover verder laten informeren door zowel het college
als de ondernemers. Om 11.00 uur werd de delegatie
ontvangen op het gemeentehuis voor het gesprek met
het college en om 14.00 vond het gesprek met de
ondernemers en het college plaats in de Jutter.
Vanzelfsprekend waren de vergaderruimtes zo
ingericht dat voldaan werd aan de 1,5 meter richtlijn. In
het volgende UHK zullen wij verslag doen van deze
bijeenkomst.
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4 en 5 mei comité
Vlieland

De herdenking van alle oorlogsslachtoffers in de
Nicolaaskerk en op het kerkhof is dit jaar in verband
met de maatregelen tegen het verspreiden van het
coronavirus niet voor publiek toegankelijk. Toch zal de
herdenking zo veel mogelijk in lijn zijn met de
herdenking zoals die andere jaren plaatsvindt.
Vanaf 19.15 uur is de herdenking deels live te volgen
via Youtube. Het Youtube-kanaal is
https://youtu.be/GWwHW8rk-V8. Help elkaar met het
bereiken van het Youtube-kanaal, niet iedereen is
hiermee bekend.
•
19.l5uur
start uitzending via Youtube
•
20.00 uur
Wij roepen iedereen op de twee minuten stilte in acht te
nemen staande voor het eigen huis. Voorafgaand aan
de twee minuten stilte klinkt het taptoesignaal gespeeld
door Niek Strous vanaf het dak van het gemeentehuis
en na afloop van de twee minuten stilte speelt hij het
Wilhelmus. De uitzending op Youtube loopt gewoon
door.
•
ca 20.30 uur
einde uitzending via Youtube

vlaginstructie 4 mei
In afwijking van de algemene vlaginstructie voor 4 mei
(vlag halfstok van 18.00 uur tot zonsondergang), hangt
de Nederlandse vlag dit jaar eenmalig van zonsopgang
tot zonsondergang halfstok.

Ii ntjes regen
Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om op
Vlieland maar liefst drie mensen Koninklijk te
onderscheiden! De gelukkigen zijn dit jaar:
Mevrouw Willy van der Heide Marks, 70 jaar
Verdiensten: sinds 1970 vrijwilliger bij onder anderen
de Uiterton, ambulance, Rode Kruis, EHBO,
begrafenisvereniging Vlieland, bezoekerscentrum de
Noordwester 2012, EVSV
—

De heer Cornelis de Jong, 54 jaar
Verdiensten: Sinds 1989 vrijwilliger bij KNRM als
opstapper, plaatsvervangend schipper en SAR
Liaison
De heer Dirk de Zeeuw, 57 jaar
Verdiensten: Sinds 1989 vrijwilliger bij de KNRM als
opstapper, chauffeur en plaatsvervangend schipper
Alledrie zijn onderscheiden als lid in de orde van
Oranje Nassau.
Normaal gesproken gaat de burgemeester met de
versierselen en een grote bos bloemen op pad om de
gedecoreerde(n) te verrassen. Dit jaar bleef het
helaas bij een telefoontje van haar aan de
gelukkigen. Wel kregen zij bloemen thuisbezorgd.
Volgens de Kanselarij der Nederlandse Orden zal er
later dit jaar nog een formele uitreiking van de lintjes
plaats gaan vinden.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor werk en/of werkzaamheden
• Voor de aanleg van een verhard toegangspad
naar Stelling 12H te Vlieland (ingekomen 30 april
2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwtvlieland.nI.
Voor brandveilig gebruik (nieuwe, aangepaste
aanvraag)
• Voor het brandveilig gebruik van de panden
Dorpsstraat 183 en 183 a tfm e te Vlieland
(ingekomen 30 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 het plaatsen van een berging op het perceel
Willem de Vlaminghweg 97 te Vlieland
(verzonden 29 april 2020).
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor het vestigen van een atelier/schrijfplek op
het perceel Dorpsstraat 126 te Vlieland
(verzonden 29 april 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.

kinderen mogen weer sporten
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd
13 tlm 18 jaar, onder begeleiding, weer samen
trainen in de buitenlucht. Het is de bedoeling dat
zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen
mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

algemene richtlijnen sporten
Alle sportaanbieders werken volgens een door hen
opgesteld protocol, gebaseerd op de algemene
richtlijnen die door de regering opgesteld zijn.
De belangrijkste punten die voor iedereen gelden op
een rij.
• publiek is tijdens de activiteiten niet toegestaan
• ga voordat je naar je sport gaat thuis naar de wc
• was véér je training thuis je handen met water en
zeep, minimaal 20 seconden
• was je handen met water en zeep v6ôr en na
bezoek sportiocatie
• douche thuis en niet op de sportlocatie
• vermijd het aanraken van je gezicht
• schud geen handen
• kom niet eerder dan 10 minuten voor het begin
van de sportactiviteit aan op de sportiocatie en ga
direct daarna naar huis
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!)
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts
(vanaf 38 00) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je
je kind weer laten sporten en naar buiten
• blijft thuis (tot 14 dagen na het laatste contact) als
iemand in jouw huishouden positief getest is op
het coronavirus. houd 1,5 meter (twee
armlengtes) afstand van iedere andere persoon
buiten jouw huishouden (uitzondering voor
kinderen tot en met 12 jaar)
• hoest/nies in je elleboog en gebruik papieren
zakdoekjes

manege De Seeruyter
De manege is weer aangepast opengegaan voor de
kinderen en jongeren. Ze werken met een geheel
aangepast rooster en volgens de richtlijnen van de
FNRS en KNHS. De groepjes worden klein
gehouden (maximaal vier beginners en/of maximaal
vijf gevorderde ruitertjes) en vertrekken met een
begeleidster. En altijd maar één groepje tegelijk
zodat er niet te veel mensen op het erf zijn. Mensen
betalen contactloos en er is een glazen scherm bij de
kassa. Voor meer informatie (alleen bellen): 451962

,

sportcentrum

flidunen

Buitenrooster Sportcentrum
Start woensdag 29 april aanstaande
Maandag
15:30 16:30
18:30 19:30

Beach-Fun (6 12)
Jeugdfitness (12 18)

Verzamellocatie:
Kampwinkel camping
ingang Flidunen

Dinsdag
14:30 15:15
15:30 16:30

Kids Bootcamp (6 12)
Vlielands sport & spel uurtje (3

Ingang Flidunen
Ingang Flidunen

Woensdag
14:30 15:15
15:00 16:00
16:00 17:00
17:30 18:15
18:30 19:30

Peuter- en kleutergym (2 6)
Meiden voetbal VSV’31 (t/m 12)
Jongens voetbal VSV’31 (t/m 12)
Rugby jeugd (6 12)
Bootcamp (13 18)

Ingang Flidunen
Voetbalveld
Voetbalveld
Voetbalveld
Ingang Flidunen

Donderdag
15:30 16:15
17:00 18:00

Kickboksen jeugd (8 12)
Jeugd tennis (t/m 12) TCV

Ingang Flidunen
Tennisbaan via Flidunen

Vrijdag
14:00 15:00
15:15 16:00

Vlielands sport & spel uurtje (6 12)
Handbal (6 12)

Ingang Flidunen
Kampwinkel camping

Zaterdag
09:00 09:30
10:00 11:00
11:00 12:00
14:00 15:00

Kaboutervoetbal
Meiden voetbal VSV’31 (t/m 12)
Jongens voetbal VSV’31 (t/m 12)
Outdoor i.s.m. Orf! (5 12)

Voetbalveld
Voetbalveld
Voetbalveld
Ingang Flidunen
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Let op!
• Wanneer de verzamellocatie ingang Flidunen is, vragen wij jullie altijd
buiten te wachten op de instructeur i.v.m. de corona maatregelen.
• Verzamellocaties kunnen afwijken, houd daarom de mail/social media in
de gaten.
• Voor een aantal activiteiten geldt een minimum en/of maximum aantal
deelnemers, boek je les daarom tijdig via Eversports!

2e tender indienen IMF-subsidie voor
projecten op de Friese Waddeneilanden
Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert de provincie
Fryslân in projecten op de Friese eilanden. Het gaat om een
bedrag van ruim € 238.000,- voor 15 projecten. Met deze
bijdrage wordt ruim € 740.000,- op de eilanden
geïnvesteerd.
Voor de 2e subsidieronde in 2020 kan tot en met donderdag
14 mei (17.00 uur) subsidie uit het IMF worden
aangevraagd. Ook dan is weer de voorwaarde dat het
project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid.
Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op
www.streekwu rk.frl/imf.

extra steun uit Iepen Mienskipsfûns voor
kleine initiatieven in coronatijd
De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor
kleine eenzaam heids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld
komt uit het Iepen Mienskipsfûns. Per initiatief is maximaal
€ 500,- beschikbaar.
Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke
initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of
stad tijdens de coronacrisis vergroten. Voorbeelden van
kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners
of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

bloktijden
Met ingang van 1 mei zijn weer bloktijden in de Dorpsstraat
van kracht waardoor deze voor gemotoriseerd verkeer met
een A-vergunning in de maanden mei en juni alleen
toegankelijk is 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 gelden voor de huisarts
•
de bloktijden niet gelden voor 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 etcetera
•
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 onverminderd van
kracht.

grof huishoudelijk afval woensdag 6 mei
Op woensdag 6 mei wordt het grof huishoudelijk afval
opgehaald. U kunt dit van tevoren telefonisch opgeven via
0562-452700 (tot uiterlijk maandag 4 mei 16.00 uur) of via
de website www.vlieland.nI..

noodverordening 29 april 2020
De noodverordening van de voorzitter van de
veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter
voorkoming van verdere verspreiding van het
coronavirus/COVID-19 is in te zien via de volgende link:
https://bit.ly/2yY3l LO

glasvezelnetwerk op Vlieland
Deze week is de eerste woning van het plan Zeester
operationeel aangesloten op de glasvezelverbinding.
Aankomende periode zullen er nog vele volgen.
Omdat KPN Netwerk een open netwerk is kunt u kiezen uit
vele providers, zowel privé als (klein-)zakelijk.
Deze staan allen op de site www.kpnnetwerk.nl/providers/
Maar de ontwikkelingen gaan verder.
Het college heeft besloten mee te werken aan het
realiseren van het glasvezelnetwerk voor het
bedrijventerrein. Daartoe zijn de eerste werkzaamheden al
gestart. Bedrijven kunnen zich opgeven om te worden
voorzien van een glasvezelaansluiting.
Zowel de Ondernemersvereniging als de Gemeente hoopt
op een grote deelname.
Ook huizen in het zomerhuizengebied en het westelijk
gedeelte van het eiland zullen op het glasvezelnetwerk
worden aangesloten. Echter dat heeft nog even wat meer
voorbereidingstijd nodig. Voor het zomerhuizengebied is al
contact geweest met het stichtingsbestuur.

eenvoudige uitleg coronavirus
Op Steffie.nl geeft Steffie op een
makkelijke manier uitleg over
moeilijke onderwerpen. Steffie heeft
een nieuwe stapsgewijze uitleg over
het coronavirus gemaakt. De
eenvoudige website is te vinden
op corona.steffie.nl. De website is
speciaal bedoeld voor mensen met
een verstandelijke beperking en
andere kwetsbare doelgroepen.

Fie.,,

(jij
Perkk

telefoonnummers hulp in coronatijd
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 tot
11 uur: 06-1 5249717

wegafsluiting 4 mei
In verband met opnamen voor de dodenherdenking zal op 4
mei van 15:00 tot 15:15 uur de Willem de Vlaminghweg ter
hoogte van het kerkhof worden afgesloten.
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 11 uur; telefoonnummer: 06-1524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800- 1351

