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bericht van
burgemeester Tineke
Schokker
Samen genieten op Vlieland,
bos, duinen, strand, de zee het
dorp, noem het maar. Dat
genieten gunnen we iedereen;
inwoners en gasten. En wat is een mooiere plek dan
Vlieland, zelfs in coronatijd. Ondernemers, inwoners en
gemeente hebben met z’n allen hard gewerkt om
Vlieland corona-proof te maken. Binnen de
maatregelen die de regering heeft ingevoerd en die, we
zouden het bijna vergeten, in ons aller belang zijn.
De Dorpsstraat wordt na 12 uur ‘s middags fietsvrij, er
komen markeringen om zo goed mogelijk afstand te
kunnen houden, bij de veerdam is al van alles geregeld
en we hebben flyers gemaakt. Ondernemers richten
hun bedrijf in binnen de kaders van de corona
maatregelen. En we huren gastheren en -vrouwen in
om u allen wegwijs te maken.
Wat ons niet helpt zijn al die zelfbenoemde
deskundigen die van alles roepen. En vooral: het altijd
beter denken te weten. Voor hun ‘moment of fame’ op
de tv. Terwijl we één ding zeker weten: dat we het juist
niet precies weten. Zoals premier Rutte maanden
geleden al zei: we hebben maar 50% kennis en we
moeten 100% van de besluiten nemen. Het is dus een
zoektocht binnen een situatie die we niet eerder
hebben meegemaakt.
Wat onze regering doet is wat mij betreft het hoogst
haalbare: de adviezen van het Outbreak Management
Team serieus nemen en daarop de keuzes bepalen.
Dat betekent dat besluiten na verloop van tijd
heroverwogen worden omdat er steeds meer kennis
komt over het coronavirus en vooral over welke
maatregelen effectief zijn.
Wat we wel weten: we zijn er nog niet. Ondanks dat
het, zeker als je op zo’n prachtige locatie als Vlieland
bent, net voelt alsof er niets aan de hand is. We
moeten nog steeds rekening houden met mogelijke
corona-besmettingen. En die 1,5 meter afstand die zo
onnatuurlijk voelt moeten we dan ook nog steeds
aanhouden.
Iemand vroeg me: ‘wie gaat dat allemaal handhaven?’.
Simpel antwoord: uzelf. Je eigen verantwoordelijkheid
nemen en volwassen om gaan met alle regels. Je
gewoon houden aan de 1.5 meter afstand, de
mondkapjes aan boord, in je eentje boodschappen
doen, noem het maar op.
Moeilijk? Welnee. Nodig? Helaas nog steeds.
En gelukkig is er al veel meer ruimte gekomen. Er is
bijvoorbeeld geen oproep meer om binnen te blijven.
Nu is het: vermijd drukte. Maar drukte wilde u op
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Vlieland waarschijnlijk toch al niet bij voorkeur
opzoeken. En wat leuk is: u kunt de ‘drukte-app’
downloaden zodat u kunt zien waar veel mensen zijn.
Het openbaar vervoer, waar ook onze veerdienst onder
valt, mag weer op 1 00% (zitplaats)capaciteit mensen
vervoeren. Ook dat is een hele puzzel, maar dat er
meer ruimte komt zo vlak voor het hoogseizoen geeft
lucht. Tegelijkertijd stelt deze verruiming hoge eisen
aan de veerdienst en vooral aan ons als passagiers.
Hou vol, onder andere voor je oma, voor je buurman,
voor jezelf. Neem je verantwoordelijkheid en neem de
maatregelen serieus. En intussen: geniet van al het
moois hier op Vlieland.

gemeentehuis gesloten dinsdagochtend

In verband met een cursus voor het voltallige personeel
van de binnendienst gemeente Vlieland is het
gemeentehuis op dinsdagochtend 30juni gesloten.
Dinsdagmiddag is het gemeentehuis wel gewoon
geopend tussen 14.00 en 16.00 uur.
bericht van De Jutter

eindmusical en diplomering
Helaas zijn er dit jaar bij de eindmusical van groep 8 en
de diplomering in verband met de Corona maatregelen
en de beschikbare ruimte in De Jutter alleen
genodigden welkom.
bericht van Provincie Fryslân

gezocht: Biodiversiteitsinitiatieven
uit de Regio.
Momenteel werkt de provincie Fryslân aan het
biodiversiteitsherstelprogramma (BHP). Een
programma ter verbetering van de biodiversiteit waar
allerlei mensen en organisaties aan meewerken. Er
wordt gezocht naar de mogelijkheden voor herstel van
de snel afnemende biodiversiteit. Daar moet heel wat
voor gebeuren. Een belangrijk onderdeel daarvan is het
in kaart te brengen van wat er allemaal al gebeurt.
Grote en kleine initiatieven in wijken en dorpen, in de
openbare ruimte, bij u thuis of in boerenland en op
bedrijventerreinen, alles telt mee. Samen met de FMF
(Friese Milieufederatie) en Kening inventariseert de
provincie deze initiatieven. Ecologisch bureau
Altenburg&Wymenga brengt alles in kaart en
analyseert de gegevens. Met deze analyse gaan we in
heel Fryslân aan de slag om de biodiversiteit te
verbeteren. Natuurlijk kunnen wij nooit op de hoogte
zijn van l deze initiatieven. Vandaar deze oproep in uw
Huis-aan-Huis blad. Kent u initiatieven in uw buurt?
Laat het ons weten! Het zou jammer zijn als uw initiatief
zou ontbreken op deze interactieve kaart. U kunt
contact opnemen met: Marieke van Dorp 06 86875538
of Marcia de Graaif 06 12391229, e-mail:
info(biodiversiteit.frl

agenda raadsvergadering
maandag 29 juni 2020, aanvang 19.30 uur
Deze vergadering wordt digitaal gehouden via
StarLeaf.
De vergadering wordt live uitgezonden via internet; ga voor
meer in formatie naar de website van de gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 25 mei 2020
b: Overzicht moties/toezeggingen per 25 mei 2020
Informeren
3. a: Mededelingen / stand van zaken wadden
samenwerking, overige samenwerkingsverbanden,
De Jutter en de Uiterton
b: Mededelingen coronacrisis
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
8. Vragen inzake aanvraag omgevingsvergunning
Podium Vlieland
Besluiten
9. Jaarrekening 2019 Gemeente Vlieland
10. Huisvestingsverordening
11 Wijziging statuten en bestuur St. 00V
12. Begroting 2020 2023 St. 00V
13. FUMO (concept) begroting 2021 Jaarrekening 2019
14. Rekenkamercommissie De Waddeneilanden
Rapport Onderzoek naar samenwerkingsverbanden
in het waddengebied
15. 3e begrotingswijziging 2020
16. Vaststelling Bestemmingsplan Oost-Vlieland
Kampweg 1
17. Sluiting
.

-

-

-

Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter inzage
op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
Dat kan deze keer zowel schriftelijk als digitaal in de
vergadering. Neem vroegtijdig contact op met de griffier, dit
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Griffier Magda Brinksma, 06-38739152 of
qriffiervlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor het innemen van een standplaats op het perceel
Dorpsstraat 7 te Vlieland (verzonden 23 juni 2020).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het wijzigen van de pui van het pand Dorpsstraat 79
te Vlieland (verzonden 24juni 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.
verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor brandveiig gebruik
• Voor het brandveilig gebruik van het pand Dorpstraat 183
en 1 83A t/m E te Vlieland (verzonden 23 juni 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 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 NoordNederland, locatie Leeuwarden, Postbus 1702, 8901 CA
Leeuwarden.

toelage uitwonende studenten
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen
in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van
maximaal €160,77 per maand.
Het betreft de leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste
wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en
ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs
(HAVO, VWO) komen hiervoor in aanmerking.
Bij een inkomen lager dan € 36.088,27 ontvangt u de
maximale toelage. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan
neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af.
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien
dan toch een aanvraag in.
Aanvragen toelage
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar
2020/202 1 moet voor 1 maart 2021 bij de gemeente
binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moet ook een aantal
bijlagen ingeleverd worden:
• Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
• Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven
aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft
ingevuld;
• Een inkomens verklaring van de belastingdienst van het
kalenderjaar 2018 waar uw verzamelinkomen uit blijkt.
Op te vragen bij de belastingdienst via
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en
inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
De gemeentelijke toelage kan digitaal worden aangevraagd
via onze website www.Vlieland.nl. De regeling wordt voor
ons uitgevoerd door de gemeente Ameland. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer
0519 555 555 of info(ameland.nl

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: 06-46351 579 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.n 1 Servicenummer Woonbed rijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800- 1351

