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bericht van wethouder Dick Visser
Beste Vlielanders,
Langzaamaan wordt het weer wat drukker op ons
eiland en kunnen we ook goed zien of de maatregelen
die we tot nu toe hebben genomen ook effectief zijn.
Rond Hemelvaartsdag moest hier en daar nog
geïmproviseerd worden; met het Pinksterweekend ging
het allemaal al een stuk gemakkelijker.
Afgelopen maandagmiddag zijn ook de terrassen weer
open gegaan en was er weer een gezellige drukte in de
Dorpsstraat.
Inmiddels krijgt ook het plan voor de Dorpsstraat vorm
en kunnen we vanaf volgende week met de invulling
beginnen.
We gaan dan een groot deel van de Dorpsstraat vanaf
12.00 uur afsluiten voor alle verkeer en maken er dan
een wandelgebied van. We geven dan ook wat meer
ruimte voor terrassen en winkels zodat er bijvoorbeeld
bij de supermarkten wat meer ruimte is voor de mensen
die buiten moeten wachten totdat de boodschappen
zijn gedaan.
Fietsen kunnen op diverse plaatsen buiten de
Dorpsstraat gestald worden en de hoofdrijbaan in het
midden blijft volledig vrij voor voetgangers om
zodoende elkaar de ruimte te geven.
Punt van zorg blijft de veerverbinding. Voor de maand
juni is er extra capaciteit ingehuurd door Rederij
Doeksen maar voor de hoogseizoenmaanden juli en
augustus is de dienstregeling nog steeds niet duidelijk.
Zeker is wel dat er vooral rond de weekenden erg
weinig ruimte beschikbaar is en het is dan ook voor
eilanders aan te raden om eventueel geplande reizen
ook bij Rederij Doeksen te boeken en niet te wachten
tot het bijna zover is.
Financieel krijgt ook de gemeente Vlieland dit jaar een
behoorlijke klap te veRverken. Denk bijvoorbeeld aan
de toeristenbelasting; deze zal over 2020 ongeveer een
miljoen lager uitvallen.
Het samenwerkingsverband De Waddeneilanden heeft
de financiële schade in beeld gebracht en we hebben
samen een aanvraag voor een noodfonds gedaan ter
waarde van 38 miljoen euro.
Financiële steun van het Rijk hebben we hard nodig om
er voor te zorgen dat we de voorzieningen op de
eilanden allemaal in tact kunnen houden en daarmee
de leefbaarheid op peil kan blijven.
Dick Visser
Wethouder
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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor het innemen van een standplaats op het
perceel Dorpsstraat 7 te Vlieland (ingekomen 1juni
2020).
• Voor tijdelijk gebruik van theaterzaal Bierbrouwerij
Fortuna als filmzaal voor filmweekenden van
Podium Vlieland (ontvangen 4juni 2020).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het vervangen van de schutting op het perceel
Dorpsstraat 15 te Vlieland (ingekomen 2 jini 2020).
voor weg aanleggen of veranderen
• Voor het maken van een uitrit op het perceel Willem
de Vlaminghweg 87 te Vlieland (ingekomen 2 juni
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 verbouw van het pand Havenweg 15 te
Vlieland (verzonden 3juni 2020).
• Voor het opsplitsen van de bestaande loods op het
perceel Havenweg 40 te Vlieland (verzonden 4 juni
2020).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het aanbrengen van dakisolatie op het perceel
Dorpsstraat 73 te Vlieland (verzonden 4juni 2020).
• Voor het vervangen van de schutting op het perceel
Dorpsstraat 15 te Vlieland (verzonden 4juni 2020).
voor weg aanleggen of veranderen
• Voor het maken van een uitrit op het perceel Willem
de Vlaminghweg 87 te Vlieland (verzonden 4juni
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
burgemeesteren 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.

vertrokken naar onbekende bestemming
(BRP)

nieuw akkoord over zeehondenopvang
van start gegaan

Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering & Ondersteuning
is gebleken dat Noemi Ruiz Augusto niet meer woont op het
adres waar zij volgens de BRP (Basis Registratie
Personen) staat ingeschreven. Namens het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland maakt de
teamleider van de afdeling Uitvoering & Ondersteuning
bekend dat op 1juni 2020 besloten is de bijhouding van de
persoonslijst van haar op te schorten. Dit betekent dat
betreffende persoon per 9 mei 2020, niet meer op dat adres
staat ingeschreven, maar geregistreerd staan als
vertrokken naar adres onbekend.

Het Zeehondenakkoord is tot stand gekomen onder leiding
van burgermeester Tineke Schokker van Vlieland.
Ondertekenaars van het akkoord zijn minister Schouten van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV),
gedeputeerde Staghouwer (provincie Groningen) namens
de kustprovincies, de zeehondencentra en vrijwilligersorganisaties en de gemeenten in het Waddengebied. Het
ministerie van LNV en de kustprovincies stellen voor de
komende vier jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het
opleiden van zeehondenwachters, onderzoek en
communicatie. Het akkoord loopt tot 1januari 2028 en
wordt na vier jaar geëvalueerd. Meer informatie en het
gehele persbericht vindt u op onze website.

inzameling wit- en bruingoed dinsdag 9
juni
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
kunnen gratis vierden afgegeven op de Milieustraat of 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 of telefonisch via 0562-452700 tot
uiterlijk maandag 8 juni 16.00 uur.

start bouw zorgvilla Boswijk
Op vrijdag 5 juni wordt beton gestort voor de keldervloer
van de zorgvilla. Daarmee begint de realisatie van de
zorgvilla concrete vormen aan te nemen. We zullen
binnenkort meer informatie geven over de planning van de
bouw. De oplevering van de zorgvilla staat in elk geval nog
steeds gepland rond de komende jaarwisseling. Voor het
geval zich in verband met de bouw of bouwwerkzaamheden
calamiteiten voordoen, kunt u dit melden op het storings
nummer van de Bouwgroep Dijkstra Draisma: 0519-229999
(alleen voor calamiteiten).

bewegwijzering
Eind 2018 is besloten om de bewegwijzering op ons eiland
te uniformeren en dit als een project op te pakken.
Aanleiding was de noodzaak tot onderhoud aan diverse
wegwijzers, maar ook de diversiteit aan wegwijzers en
borden op het eiland. Zo zijn er vier verschillende soorten
paddenstoelen her en der op het eiland aanwezig.
Het doel van het project is om de huidige bewegwijzering te
standaardiseren, waarbij alle wegwijzers en borden een
update van de aanwezige teksten en aanwijzingen krijgen.
Het project is mede op verzoek van de ondernemers
vereniging gestart in de eerste helft van 2019 en is voor
50% gefinancierd door de Provincie Fryslân.
De wegwijzers in en buiten het dorp zullen eenzelfde
huisstijl krijgen die lijkt op de huidige nostalgische
wegwijzers in het dorp. De paddenstoelen in en buiten het
dorp zullen ook uniform worden. Voor alle bewegwijzering is
gezocht naar duurzame materialen en vervaardigings
processen, De oude paddenstoelen zullen op een nader te
bepalen wijze en doel worden verkocht. Hierover volgt te
zijner tijd nog informatie.

forse inzet voor versterking
Waddeneconomie nodig
De economische gevolgen van de coronacrisis zijn
voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor
andere regio’s door de eenzijdige economische
structuur van de eilanden
Met meer dan 5 miljoen toeristen per jaar op in totaal
25.000 inwoners zijn vrijwel de gehele economie en de
gemeentelijke financiën direct of indirect afhankelijk van het
toerisme. Voor dit jaar verwacht het Samenwerkings
verband De Waddeneilanden een halvering van het aantal
toeristen ten opzichte van 2019. Op korte termijn vraagt het
Samenwerkingsverband uitstel of kwijtschelding van
heffingen voor getroffen bedrijven, financiële ondersteuning
voor het inrichten van de verplichte 1,5 meter economie en
compensatie van gederfde inkomsten voor de gemeenten.
Voor 2020 komt dit neer op een totaal van 20 miljoen euro.
Het is van belang om de Waddeneilanden als toeristisch
gebied van wereldklasse in stand te houden. De structurele
oplossing voor de lange termijn ligt in vernieuwing en
verbreding van de economieën van de eilanden zodat de
extreme afhankelïjkheid van de het toerisme vermindert.
Daarvoor ligt al een pakket maatregelen klaar uit het
Programma Waddeneilanden. Het Samenwerkingsverband
Waddeneilanden vraagt het Rijk daarvoor 14 miljoen euro
beschikbaar te stellen vanaf 2021. Met een aanvullende
investering van 4 miljoen euro worden ondernemers en
kennisinstellingen gevraagd nieuwe innovatieve concepten
te ontwikkelen waardoor de waddeneconomie verder kan
versterken. Het kan daarbij gaan om logistieke concepten,
zoals duurzaam vervoer op de eilanden en circulaire
afvalverwerking, maar ook meer mogelijkheden om op
afstand vanaf een eiland te werken. Meer informatie en het
gehele persbericht vindt u op onze website.
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