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bericht van wethouder Dick Visser
Beste Vlielanders,
Terwijl ik dit schrijf is het donderdag, de dag na de
toespraak van premier Rutte waarin versoepeling van
de maatregelen afgekondigd werden.
Dat betekent voor ons als eiland dat er weer een
lichtpuntje aan de horizon is. Hotels waren al
voorzichtig weer open gegaan, huisjes werden al weer
meer bezet en binnenkort zullen daar ook een deel van
de camping en jachthaven bij komen. Voorlopig zal dit
een deel zijn omdat sanitairgebouwen nog dicht blijven
en er dus privé sanitair in de tent of boot moet zijn.
Ook de 1,5 meter maatregel blijft van kracht en dus
zullen we vooral ook de openbare ruimte op een
andere manier moeten inrichten en gaan gebruiken.
Als we dan met deze maatregelen naar de toekomst
kijken zien we dat we deze zomer maximaal ongeveer
4000 gasten op ons eiland kunnen hebben waar dat er
normaal ongeveer 9000 zijn. De zwakste schakel in de
1,5 meter economie bepaalt de uiteindelijke capaciteit
en dat lijkt de Dorpsstraat te zijn. Hoe kunnen we de
Dorpsstraat zo inrichten dat er voldoende ruimte is voor
Vlielanders, gasten, terrassen en winkels?
Om hier invulling aan te geven hebben we Bas Dijkstra
ingehuurd. Bas zal samen met de ondernemers maar
ook met u als bewoners en inwoners gaan werken aan
een optimale inrichting waarbij eenieder op een zo
veilig mogelijke manier van de Dorpsstraat gebruik kan
maken.
Ook de bootverbinding is nog een aandachtspunt. De
capaciteit zal beperkt blijven en er zullen mondkapjes
aan boord gedragen moeten worden. Het lijkt er echter
op dat we op drukke dagen nog te weinig ruimte
hebben en daar is het college over in gesprek met de
rederij.
De terugkeer naar een nieuwe maatschappij onder de
coronamaatregelen brengt ook voor Vlieland grote
uitdagingen met zich mee. Hoe vinden we de balans
tussen gezondheidsrisico’s en een gezonde economie?
Beide zijn nodig om een leefbaar eiland te houden
waarbij we ook proberen alle voorzieningen in stand te
houden.
Deze uitdaging gaan we komende weken aan en we
vertrouwen erop dat we dit samen als eilanders goed
en naar ieders zin in weten te vullen.
Dick Visser
Wethouder
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verslag van het bezoek van de
Commissaris van de Koning Arno Brok en
gedeputeerde Avine Fokkens
Op vrijdag 1 mei bracht de Commissaris van de Koning
in de provincie Fryslân de heer Arno Brok samen met
gedeputeerde mevrouw Avine Fokkens een bezoek
aan de gemeente Vlieland. Ze brachten dit bezoek om
zich verder te verdiepen in de gevolgen van de
coronacrisis op Vlieland. In het ochtendprogramma is
hierover van gedachten gewisseld met het college van
burgemeester en wethouders. Hïer is aangegeven dat
dit een volkomen nieuwe problematiek is voor Vlieland.
Het virus komt op het meest ongeschikte moment, juist
nu het seizoen weer van start zou moeten gaan. De
ondernemers hebben het nu erg zwaar en
overheidssteun is dan ook zeer nadrukkelijk gewenst.
Ook is aangegeven dat de gemeente veel inkomsten
misloopt doordat er minder toeristenbelasting kan
worden geïnd.
De gemeente Vlieland werkt samen met de
ondernemers aan het opstellen van een plan voor de
1,5 meter economie. Daarbij is het ook van belang te
zorgen voor voldoende draagvlak onder alle inwoners,
immers de gezondheid moet niet in het gedrang
komen. Vanuit deze spagaat moeten belangrijke
beslissingen worden genomen.
Na de lunch is een korte fietstocht gemaakt en is de
delegatie “op bezoek” geweest bij De Uiterton. Dit
gebeurde vanaf het plein bij de ingang terwijl de
bewoners op het balkon stonden. De Commissaris
heeft via een megafoon de bewoners toegesproken.
Vervolgens ging het gezelschap naar De Jutter, waar
zij samen met het college en een delegatie van de
ondernemers hebben gesproken over de gevolgen van
de coronamaatregelen voor Vlieland. De ondernemers
gaven aan wel veel kosten te hebben terwijl daar nu
geen inkomsten tegenover staan. Ze hebben behoefte
aan een stip op de horizon, een routekaart zodat ze
weten wanneer er weer meer mogelijk is en onder
welke voorwaarden dat dan mogelijk is, zodat ze nu de
juiste voorbereidingen kunnen treffen. Ook is
gesproken over de beperkingen van de veerdienst, met
de huidige coronamaatregelen.
Vanuit de Provincie is al een brandbrief naar Den Haag
gestuurd waarin specifiek aandacht is gevraagd voor
de situatie op de Waddeneilanden, waar de economie
(bijna) volledig afhankelijk is van het toerisme. De
Provincie houdt wat dat betreft de druk op de ketel.
Na dit gesprek heeft het gezelschap nog een bezoek
afgelegd aan twee ondernemers om te zien hoe zij zich
voorbereiden op de 1,5 meter economie. Het college
kijkt terug op een zeer geslaagd bezoek.

2 tender indienen IMF-subsidie voor
projecten op de Friese
Waddeneilanden tim 14 mei!
Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert cie
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 ww.streekwurk.frl/imf.

glasvezelnetwerk op Vlieland
Vorige 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.
Als laatste is KPN Netwerk nog bezig te onderzoeken
of de aansluitingen in het zomerhuizengebied en het
westelijk gedeelte van het eiland mogelijk zijn.
Echter dat heeft nog even wat meer voorbereidingstijd
nodig. Voor het zomerhuizengebied is al contact
geweest met het stichtingsbestuur.

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/2yY3ILO

çe Fie.,,

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.

SLIMMER CHILLEN
CORDNfl KILLEN!!!
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extra steun uit Iepen Mienskipsfûns
voor kleine initiatieven in coronatijd
De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor
kleine eenzaamheids- 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.

bibliotheek
De vestigingen van Bibliotheken Noord Fryslân gaan
vanaf maandag 11 mei weer open. Er mogen, binnen
de maatregelen die het RIVM stelt, boeken ingeleverd
en teruggebracht worden. Leestafels, computers en
kopieerapparaten zijn niet beschikbaar. De toiletten zijn
gesloten. Het lenen van de materialen gebeurt via de
zelfservice.

telefoonnummers hulp in coronatijd
Voor een luisterend oor:
de Luisterlijn: 0900-0767 (2417)
Voor (medische) vragen en richtlijnen:
RIVM: 0800-1351
Voor (praktische) hulpvragen:
Rode Kruis Hulplijn: 070-4455888
Vlielands Kwartier (Annemarie Kort):
elke werkdag van 9 tot 11 uur: 06-15249717

werkzaamheden Dorpsstraat en
Vuurboetsplein
Vanaf maandag 11 mei zal aan het einde van de
Dorpsstraat de aansluiting van de riolering worden
vervangen. Dat heeft tot gevolg dat de Dorpsstraat
gedurende een aantal dagen ter hoogte van ‘t Westend
volledig wordt afgesloten en niet meer toegankelijk zal
zijn voor enig verkeer. Voetgangers zullen langs het
werk worden geleid.
Naar verwachting zullen deze werkzaamheden tot de
15e
mei in beslag nemen.
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Rijksoverheid

Basisregels voor iedereen

1.
Houdl,5meter
afstand.

Vermijddrukte.

Werkzoveel
mogelijk thuis.

Wasvaakje
handen.

Heb je verkoudheids
klachten? Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huis
genoten thuisblijven.

Stap voor stap wat kan wanneer?
-

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
STAP 2

ii
.

mei:

i

juni:

Terrassen

Contactberoepen

STAP 3

i

£1
t::

Buiten sporten op
meter afstand

Voorzieningen
campings en
vakantieparken

Bioscopen
:::. (max. 30 personen)

• 1,5

.#.

Bibliotheken

L

juli:

STAP

i

a

STAP 5

september:

Alle sporten
(binnen en buiten).
ncl, wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Bioscopen
(max. ioo personen)

Restaurants/cafés
(max. 30 personen)

Sauna’s

Restaurants/cafés
Û (max.
ioo personen)

(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Sekswerkers en
coffeeshops

Culturele instellingen
(max. ioo personen)

.1111
Musea

jI
casino’s

Praktijklessen en
examens MBO
vanaf juni.

,.

Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

J

Voortgezet onderwijs

T.

Georganiseerde
samenkomsten
(max. ioo personen)

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

•1

alleen it-1iiti1 krijgen we
corona onder controle

Voorvoorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
• Voor de bouw van 36 woningen, 7 zorgappartementen
en een welzijnsgebouw op het perceel Boswijk te
Vlieland (verzonden 7 mei 2020).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 20A te
Vlieland (verzonden 7 mei 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.

concept omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland
zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te
verlenen: voor het brandveilig gebruik van het pand
Dorpstraat 183 en 183 a t/m e te Vlieland. De aanvraag
voldoet aan de indieningsvereisten zoals die zijn gesteld in
artikel 3.3 van de Ministeriële regeling Omgevingsrecht.
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht liggen de conceptbeschikking en de overige
op de aanvraag betrekking hebbende stukken met ingang
van maandag 11 mei 2020 gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage. Gedurende deze periode kan er door een
ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De
zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Bovengenoemde stukken kunnen
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op de
afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

wijziging ophaaldagen bedrijfsafval
Gezien de toename van gasten op het eiland gaat per 11
mei de vuilnisdienst twee maal per week het bedrijfsafval
inzamelen. Het bedrijfsafval wordt elke maandag en
donderdag ingezameld.
De donderdag blijft zolang de beperkende maatregelen
blijven bestaan.

inzameling wit- en bruingoed

bio ktijde n
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.

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en Ondersteuning
is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op
het adres waar zij volgens de Basis Registratie Personen
(BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen
resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland maakt
de teamleider van de afdeling Uitvoering & Ondersteuning
bekend dat de gemeente Vlieland het voornemen heeft
onderstaand persoon uit te schrijven uit de BRP.
Op basis van dit voornemen wordt onderstaand persoon in
de gelegenheid gesteld om, gedurende drie weken vanaf de
datum van deze publicatie, informatie te geven over haar
daadwerkelijke verblijfplaats.
Indien de gemeente Vlieland geen nadere adresinformatie
ontvangt, zal na deze periode van drie weken de bijhouding
van de persoonslijst worden beëindigd.
Geslachtsnaam en voornaam
geboortedatum
Ruiz Augusto, Noemi
05-12-1978

Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens 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.

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: 06-1 524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
-

gemeente
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Te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de volgende sociale huurwoningen voor verhuur beschikbaar
komen. Bij de voordracht van kandidaathuurders worden de regels van het passend toewijzen’ van
WoonFriesland toegepast, zie www.woonfriesland.nl en het inschrijfformulier.

Willem de Vlaminghweg

41E

Netto huur: € 688,81
3- of meerpersoonshuishouden
tussenwon ing
opp.
opp.
opp.
opp.
•
•

woonkamer + keuken
slaapkamer 1
slaapkamer 2
Slaapkamer 3

ca
ca
ca
ca

32
12
8
7

m2
m2
m2
m2

voor deze woning geldt dat een gezin met kinderen (onder voorwaarden*) voorrang krijgt
tevens geldt conform de Huisvestings-verordening gemeente Vlieland 2019 dat deze woning bij voorkeur niet
aan een alleenstaande wordt toegekend

Kinderen worden in dit geval gedefinieerd als personen die:
•
op het moment van toewijzen van de woning tot het huishouden van de woningzoekende behoren,
•
die op dat moment niet ouder zijn dan 15 jaar,
•
die in de BRP als inwoner van de gemeente Vlieland staan geregistreerd
•
en die, als ze leerplichtig zijn, staan ingeschreven als leerling van de school De Jutter op Vlieland.
Het college geeft slechts voorrang aan een gezin met kinderen indien het verschil in punten met de
belangstellende met de meeste punten, niet meer dan 10 bedraagt.
Let op: voor deze woning geldt een inkomens(onder)grens
*

Dorpsstraat 39c
Netto huur: € 448,14
1- of 2 persoonshuishouden
bovenwoning
opp. woonkamer + keuken
opp. slaapkamer 1

ca 29 m2
ca 12 m2

Boereglop 9
Netto huur: € 597,65
1- of 2 persoonshuishouden
ei ndwon Ing
opp. woonkamer + keuken
opp. slaapkamer 1
opp. slaapkamer 2

ca 31 m2
ca 12 m2
ca 7 m2

Berkenlaan 3
Netto huur: € 488,26
1- of 2 persoonshuishouden
2 onder 1 kapwoning
opp. woonkamer + keuken
opp. slaapkamer 1

ca 20 m2
ca 15 m2

Belangstelling kenbaar maken
Een ieder die belangstelling heeft voor (één van) deze woning(en) en staat ingeschreven bij de gemeente
Vlieland als woningzoekende, kan dit kenbaar maken door middel van een formulier dat u kunt downloaden op
www.vlieland.nl. Als het echt niet anders kan kunt u het formulier ook (op afspraak) afhalen bij het gemeentehuis
of via de mail opvragen (info@vlieland.nl). Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0562) 452700. U kunt
het ingevulde formulier met bijlagen mailen naar infovlieland.nl of een papieren versie in de brievenbus doen
van het gemeentehuis.
Let op!
Samen met het inschrijfformulier moet u een inkomensverklaring 2018 overleggen. U kunt deze downloaden op
www.belastingdienst.nl of kosteloos aanvragen via telefoonnummer (0800) 0543.
Ook van uw eventuele partner en/of meerderjarige medebewoner hebben wij deze verklaring nodig.
Uw kind, ook als hij/zij 18 jaar of ouder is, wordt hierin niet meegerekend.
Op het inschrijiformulier kunt u uw volgorde van voorkeur voor de woningen aangeven.
Inschrijven voor deze woningen kan tot uiterlijk maandag 18 mei 2020 9.00 uur.

Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden ingediend, waar geen inschrijfnummer op staat vermeld, niet
volledig zijn ingevuld of waarbij niet de gevraagde bijlagen worden bijgevoegd worden niet in behandeling
genomen.

