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Beste Vlielanders,
Inmiddels is het eind juli en zitten we midden in het
hoogseizoen, wat dit jaar door de coronacrisis toch wat
anders verloopt dan andere jaren. Op de boot moeten
we mondkapjes dragen en eenmaal op het eiland
moeten we afstand van elkaar houden. Om dit in de
openbare ruimte in goede banen te leiden heeft de
gemeente op diverse plaatsen maatregelen genomen.
In het nieuws zien we dat er weer een opleving is van
het virus en ook op Vlieland moeten we er alles aan
doen om te voorkomen dat het hier opleeft. Gasten
hoor ik geregeld roepen dat hier geen corona is en ook
niet zal komen. Ik begrijp niet waarop ze dat baseren,
waarom zou het hier anders zijn dan elders?
Onze huisartsen testen met grote regelmaat patiënten
met verdachte symptomen. Een enkele keer moeten
mensen vanwege gezondheidsproblemen naar de wal
vervoerd worden. Als ze ook klachten hebben die
eventueel corona gerelateerd kunnen zijn, dan worden
alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen.
In de Uiterton hebben we een appartement waar we
gasten kunnen opvangen die, in afwachting van het
testresultaat, een tijdelijk verblijf moeten hebben. Mocht
er op Vlieland bij een patiënt Covid-19 vastgesteld
worden, dan zal de gemeente dit, uiteraard anoniem, in
de nieuwsbrief vermelden.
Tot nog toe zijn alle uitslagen gelukkig negatief en kan
eenieder zijn vakantie of werk voortzetten.
Mocht er wel iemand positief getest worden dan ligt er
een protocol klaar om de betreffende persoon met zijn
familie of medereizigers zo spoedig mogelijk op een
verantwoorde manier richting huis te laten reizen.
De maatregel om de Dorpsstraat ‘s middags fietsvrij te
houden lijkt goed te werken. Er waren wat
opstartproblemen en we hebben er natuurlijk ook even
aan moeten wennen maar er is nu echt meer ruimte
voor voetgangers. Dat zie je wel aan al die fietsen die
nu buiten de Dorpsstraat geparkeerd worden.
Niet iedereen is het eens met de genomen
maatregelen. Sommigen laten dat ook ongenuanceerd
aan de dorpshosts weten. Zij doen hun werk met
plezier en nemen het commentaar van sommige
mensen op de koop toe. Deze mensen beseffen
kennelijk niet waarom de maatregel genomen is.
Een veel gehoord probleem is de drukte in de
supermarkt. Het is aan de winkeliers zélf om voldoende
maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat in de
winkel de 1,5 m afstand gegarandeerd kan worden.
Maar het feit dat veel mensen de regels aan hun laars
lappen is onbegrijpelijk. Dat is overigens niet alleen op
Vlieland het geval, maar is een landelijk probleem.
Nog ruim een maand te gaan, dan hebben we de
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grootste drukte weer gehad. Ik hoop dat de rest van het
seizoen zonder problemen verloopt en dat iedereen het
naar zijn zin heeft. Het belangrijkste blijft;
GEEF ELKAAR OOK OP VlIELAND DE RUIMTE!
Dick Visser, wethouder

ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen;
voor brandveilig gebruik (melding)
• Voor het brandveilig gebruik van de Zorgvilla-Boswijk,
Boslaan 1 te Vlieland (ingekomen 13 juli 2020).
voor bouwen
• Voor de vervanging van een raam op het perceel
Middenweg 35 te Vlieland (ingekomen 13juli 2020).
• Voor het maken van vier dakkapellen aan de
oostzijde van het pand Havenweg 1 te Vlieland
(ingekomen 16juli 2020).
• Voor de vervanging van de bestaande garageboxen
en het plaatsen van keerwanden op het perceel
Vuurboetsduin 1-2 te Vlieland (ingekomen 22juli
2020).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het aanbrengen van dakisolatie op het perceel
Dorpsstraat 155 te Vlieland (ingekomen 16 juli 2020).
voor werk of werkzaamheden uitvoeren
• Voor de aanleg van een parkeervoorziening ‘plan
Zeester’ op het kadastrale perceel Al 898 te Vlieland
(ingekomen 21juli 2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.
vedeende

reguliere omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor beperkte milieutoets
• Voor de realisatie van een gesloten bronsysteem op
het perceel Boslaan 1 te Vlieland (verleend 23 juli
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 volgende eisen:
uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van de
vergunning waartegen u bezwaar maakt, en reden
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.

te huur aangeboden
Namens WoonFriesland wordt de volgende woning te huur
aangeboden:
Berkenn 5

Vlielands kwartier
Vanwege vakantie is Annemarie Kort tot en met vrijdag 14
augustus afwezig. Voor spoedvragen over Wmo, Jeugdwet
en Participatie kunt u contact opnemen met de Toegang
van het Gebiedsteam de Waadhoeke. Telefonisch
bereikbaar ma tlm vrij van 9.00 uur tot 17.00 uur op
nummer 0517-380357 of stuur een mail naar
gebiedsteam.waadhoeke.nI Op woensdag 19 augustus
kunt u weer terecht bij Annemarie Kort voor het
inloopspreekuur in de Uiterton van 9:00 uur tot 11:00 uur.

IMF-subsidie voor Vlielands project
1 of 2 persoonshuishouden
2 onder 1 kap
type woning:
netto huurprijs: € 500,96
Indeling:
begane grond;
woonkamer + keuken
douche
toilet
schuur
l etage
slaapkamer

ca:
20 m2
3 m2
5 m2
15 m2

Belangstelling kenbaar maken
Eenieder die belangstelling heeft voor deze woning 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 of
af kunt halen tijdens openingstijden in het gemeentehuis.
U kunt het ingevulde formulier met bijlagen mailen naar
infocvlieland.nI, afgeven bij de balie of in de brievenbus
doen van het gemeentehuis.
Let op! Bijtagen bijvoegen!
• Samen met het inschrijiformulier moet u een
inkomensverklaring 2019 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.
• Eveneens verlangen wij van u een actueel bewijs van
economische binding.
Inschrijven voor deze woningen kan tot uiterlijk maandag 3
augustus 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.

vragen over ruimtelijke plannen?
Op maandag 3 augustus 2020 kunt u met vragen over
bijvoorbeeld bestemmingsplannen in het gemeentehuis
terecht bij Jan Kleefstra van Rho-adviseurs. Wel graag
eerst een afspraak maken: telefoon 0562-452707 of e-mail:
bwtvlieland.nl.

In de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF)
investeert de provincie Fryslân in 12 projecten op de Friese
eilanden. Het gaat om een bedrag van ruim
€ 178.000,-. Met deze bijdrage wordt ruim €587.000,- op
de eilanden geïnvesteerd.
Voor Vlieland is het project Flexibele personeelshuisvesting
op Vlieland voor subsidie in aanmerking gekomen. De
Stichting Recreatiebelangen Vlieland doet onderzoek naar
het realiseren van een nieuw personeelsgebouw. In de
toekomst zal niet alleen het tijdelijke personeel van camping
Stortemelk hier woonruimte vinden maar het gebouw is
jaarrond beschikbaar voor andere doelgroepen. De nadruk
ligt op een duurzame accommodatie die passend is voor
Vlieland. Investering: € 15.870 Bijdrage IMF: €6.348
Voor de 3e tender van het IMF in 2020 kan vanaf maandag
7 september tot en met donderdag 1 oktober (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.streekwurk.frl/imf
gezocht:

bezorger gemeentelijke nieuwsbrief
Omdat onze huidige held er mee stopt, zoeken we een
nieuwe bezorger voor deze gemeentelijke nieuwsbrief. We
zoeken iemand die ervoor zorgt dat er geen brievenbus
wordt overgeslagen en alle inwoners van het dorp elke
week vô6r zaterdag 14:00 uur de nieuwsbrief op hun
deurmat vinden.
Hiervoor krijg je elke week € 20. Als het een dubbele
nieuwsbrief betreft € 25 en als er nog een bijlage bij zit €
7,50 extra.
Als je een keertje niet kunt zorg je zelf voor vervanging.
Lijkt het je wat? En ben je tussen de 13 en 80 jaar oud?
Neem dan contact op met Jacqueline de Jager, (0562)
452709 of j.dejagervlieland.nI

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Het gemeentehuis is elke werkdag 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: 051 7-380357
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
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