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gemeente en Liander werken aan een
duurzaam energiesysteem voor
Vlieland
Door de snelle groei van de zonne-energie op het
eiland is de maximale teruglevercapaciteit van het
elektriciteitsnet op Vlieland bereikt. Gegevens hierover
heeft Liander onlangs gepubliceerd. Het bereiken van
dit maximum werd al voorspeld maar kwam door alle
duurzame initiatieven toch sneller dan verwacht. De
gemeente is samen met Liander en de ECV (Energie
Coöperatie Vlieland) in december 2019 met een
verkenning gestart om te kijken naar de toekomstige
energievoorziening. Het doel is om toe te werken naar
een duurzaam energiesysteem voor Vlieland.
Het bereiken van de maximale teruglevercapaciteit
heeft geen directe gevolgen voor particulieren die
zonnepanelen op hun daken willen plaatsen. U kunt
dus gewoon nog zonnepanelen op uw dak leggen,
maar voor de telling zouden wij daarover graag
geïnformeerd worden. Geeft u opdracht om
zonnepanelen op uw dak te plaatsen, wilt u dit dan
alstublieft melden via b.debruijn@vlieland.nl of even
bellen naar Barbara de Bruijn 06-1 2621129. We willen
graag weten hoeveel panelen u op welk adres gaat
leggen en wanneer ze geplaatst worden. In hele
uitzonderlijke situaties kan het totaal aan
“zonnepanelen bij particulieren” namelijk téch voor
problemen zorgen. Als we precies weten hoeveel
panelen waar geplaatst worden, kan Liander daar
continu rekening mee houden.
Het kan, ondanks dit alles, voorkomen dat de spanning
in het net te hoog wordt. Dit kan bïjvoorbeeld gebeuren
als er in één bepaalde wijk erg veel zonnepanelen
geplaatst zijn en er erg veel groene energie wordt
geleverd aan het net. Als dat zo is, worden
zonnepanelen tijdelijk uitgeschakeld om te voorkomen
dat er schade ontstaat aan de omvormers, de panelen
of het net. U zult van het uitschakelen niets merken en
het is altijd maar tijdelijk. Als de spanning weer normaal
is, zullen de zonnepanelen automatisch weer
inschakelen. De zonnepanelen worden in- en
uitgeschakeld doordat de omvormers in de
zonnepanelen zijn afgesteld op een bepaalde
spanningswaarde door de leverancier van de panelen.
Mocht u desondanks toch hinder hiervan ondervinden,
dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van
Liander via tel. 088 542 64 44.
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melding Activiteitenbesluit
De FUMO heeft op 8 juni 2020 de volgende melding
ontvangen:
Betreft: het aanleggen van een gesloten
bodemenergiesysteem.
Locatie: Boslaan 1, 8899 BM Vlieland, gemeente
Vlieland.
Voor deze melding gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e
mailinfo@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

ondergrondse afvalcontainer Zeester
klaar voor gebruik
Vanaf maandag 20 juli is de ondergrondse
afvalcontainer nabij de nieuwe wijk Zeester gereed voor
gebruik. De tijdelijk containers langs de Willem de
Vlaminghweg zullen dan ook worden weggehaald. De
container is bestemd voor restafval. Voor glas en
papier geldt de gebruikelijke inzamelmethode (de
glasbakken voor de supermarkten en voor papier de
ophaaldienst van de Drumband). Mochten bewoners
problemen ondervinden met de container dan kunnen
ze contact opnemen met de gemeente via 0562452720.

tuinafval dinsdag 21juli
Op dinsdag 21juli wordt tuinafval opgehaald. U hoeft
uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een vaste
route. Bewoners buiten het dorp moeten hun tuinafval
wel aanmelden. Dit kunt u telefonisch doen (tot uiterlijk
maandag 20juli 16.00 uur) of via onze website
(www.vlieland.nl)

gewijzigde procedure verhuur
sociale huurwoningen op Vlieland
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Op 1 juli 2020 is de Huisvestingsverordening 2020
gemeente Vlieland van kracht geworden. In deze
huisvestingsverordening zijn bepalingen opgenomen ten
aanzien van de procedure van verhuur sociale
huurwoningen. De nieuwe procedure is op een paar punten
gewijzigd ten opzichte van de vorige. Hieronder een
opsomming van de belangrijkste wijzigingen.
•
•
•

•

•
•
•

er worden geen punten meer toegekend voor het
reageren op een woning
een inschrijving wordt doorgehaald als de
ingeschrevene drie jaar niet heeft gereageerd op
vrijgekomen woningen
iemand die zijn eigen woning heeft verkocht aan een
koper die niet economisch gebonden is aan Vlieland,
kan punten voor inschrijfduur opbouwen vanaf het
moment dat de woning is verkocht
de sociale huurwoningen zijn op basis van oppervlakte
onderverdeeld in gezinswoningen, grote
gezinswoningen, woonruimte met specifieke
voorzieningen (bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk en
aanleunwoningen) en overige
gezinswoningen worden bij voorrang niet toegewezen
aan alleenstaanden
grote gezinswoningen worden bij voorrang toegewezen
aan huishoudens van minimaal drie personen waarvan
minimaal één kind
woonruimten met specifieke voorzieningen;
(bijvoorbeeld rolstoetoegankelijk, aanleunwoningen)
worden bij voorrang toegewezen aan huishoudens met
een desbetreffende indicatie

De volledige tekst van de huisvestingsverordening, de
procedure en het overzicht met indeling naar categorie van
de sociale huurwoningen kunt u op vinden op
www.vlieland.nl, kiezen voor het blok wonen op Vlieland
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