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Ik ben wel klaar met het virus

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

Was het maar zo simpel. Want
wij zijn misschien ‘wel klaar met
het virus’, maar het virus is
duidelijk nog niet klaar met ons.
En dus kwam premier Rutte
terug van vakantie om toch weer
een persconferentie te geven.
Een persconferentie met een
duidelijke boodschap. Het corona-virus is niet
verslagen en dat betekent dat we ons nog steeds aan
de basisregels moeten houden. Om te voorkomen dat
het virus op grote schaal oplaait en nog meer
slachtoffers maakt en ook om te voorkomen dat er
strengere maatregelen nodig zijn.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een schutting op het perceel
Dorpsstraat 29 te Vlieland (ingekomen 5 augustus
2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwtvlieIand.nl.

Premier Rutte was donderdagavond duidelijk: het is
belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid
nemen. Laat je testen als je klachten hebt, ook als je
klachten mild zijn. Werk mee aan contactonderzoek
zodat een grote uitbraak voorkomen kan worden. De
afgelopen weken s duidelijk geworden dat het aantal
besmettingen toeneemt terwijl het aantal testen
terugloopt. Dat is een duidelijke waarschuwing.
Het blijkt dat veel besmettingen in de huiselijke kring
plaatsvinden. Natuurlijk is het gezellig om vrienden en
familie uit te nodigen. Maar houd je ook thuis aan de
maatregelen, want een ongenode gast, het corona
virus, staat in de startblokken om ook langs te komen.
Dus blijft de 1 ,5m afstand belangrijk, net als regelmatig
handen wassen, zoveel mogelijk thuis werken en
drukte vermijden.
Ook voor ons als inwoners en gasten hier op Vlieland is
het nog steeds zaak ons aan alle maatregelen te
houden. Het lijkt misschien zo op het oog een zomer
als andere zomers. Genieten van Vlieland, fietsen,
wandelen, noem het maar op. Maar we moeten ons er
tegelijkertijd van bewust zijn dat we nog steeds te
maken hebben met het Corona-virus,
Onze premier deed met nadruk een oproep aan
jongeren om zich aan de maatregelen te (blijven)
houden. Ik herhaal hierbij die oproep, maar dan aan
ons allemaal. We kunnen alleen samen het corona
virus in de hand houden. De maatregelen helpen alleen
als iedereen de discipline opbrengt om zich er aan te
houden. We zijn verantwoordelijk voor ons zelf, maar
ook voor anderen.

Tineke Schokker
burgemeester

online enquête Omgevingsvisie
Als u mocht kiezen, wat vindt u dan belangrijk voor
Vlieland?
Afgelopen voorjaar heeft de gemeente Vlieland een
digitale enquête uitgezet. Deze enquête is bedoeld om
meningen en standpunten over verschillende
onderwerpen van mensen te horen. Die meningen en
standpunten zijn belangrijk om mee te wegen bij de
keuzes die de gemeenteraad moet maken in de
Omgevingsvisie, waar de gemeente nu mee bezig is.
Ondanks dat het een uitvoerige enquête was en het
nogal wat tijd heeft gevraagd om die geheel in te vullen,
hebben 1884 mensen deelgenomen aan de enquête.
Ruim 600 mensen hebben de enquête ook volledig
ingevuld. Het resterende deel van de mensen heeft een
deel van de enquête ingevuld. We zijn heel blij met
deze grote deelname aan de enquête en willen
iedereen daarvoor hartelijke bedanken. Het geeft
belangrijk inzicht hoe bewoners en gasten over
bepaalde zaken denken.
De vele gegevens die we hiermee hebben verkregen,
worden nu bijeen gebracht en geanalyseerd. De
belangrijkste uitkomsten zullen in een memo worden
beschreven en in september of oktober met de
gemeenteraad worden besproken. Het is belangrijk te
horen hoe de gemeenteraad over de resultaten denkt
om deze vervolgens te verwerken in de keuzes in de
Omgevingsvisie. Na de behandeling in de
gemeenteraad zullen de resultaten ook openbaar
worden gemaakt.
Onder de mensen die de enquête volledig hebben
ingevuld, worden binnenkort de beloofde
cadeaubon nen verdeeld. Hiervoor zal een digitaal
programma worden ingezet waarin iedereen wordt
ingebracht die heeft aangegeven in aanmerking te
willen komen voor een cadeaubon. Via het programma
worden de winnaars geloot.

vacature Buurtcoach Vlieland
Sport Fryslân is voor Vlieland op zoek naar een nieuwe
buurtcoach. De buurtcoach levert een actieve bijdrage aan
het bereiken van doelen en effecten van het gemeentelijk
jeugd- en sportbeleid. Hij of zij legt de verbinding tussen
sport en bewegen en andere sectoren, zoals onderwijs,
kinderopvang en zorg. De focus ligt op het vraaggericht
organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en
jongeren in de leeftijd van 7 tot 16 jaar.
We zoeken een echte duizendpoot met een enthousiaste
en gedreven persoonlijkheid. Je hoeft bij aanvang van de
functie niet alles al te kunnen, maar de bereidheid en de
potentie hebben om te leren. Omdat je met kinderen en
jongeren werkt is kennis en kunde op het gebied van
pedagogische methodieken een vereiste.
Voor meer informatie over de functie, de vereisten en de
sollicitatieprocedure, kijk op:
https://sportfn,’slan.nl/vacatures/buurtcoach-vlieland/
Of bel met Remco den DuIk, regiomanager bij Sport
Fryslân, telefoonnummer 06 483 42 845.

bericht van Jaap Zwartepoorte
Vlielanders, eilanders, beste mensen,
Na 47 politiejaren ben ik met ingang van afgelopen
woensdag 5 augustus met pensioen gestuurd en blijf ik
wonen op het eiland waar ik bijna 9 jaar geleden van de
veerboot het strand op stapte.
Toen ik mijn laatste politiedienst op Vlieland had gedraaid,
heb ik met gemengde gevoelens de deur van Bureau
Lutinelaan achter mij dichtgedaan.
Eigenlijk was ik hier nog lang niet klaar met m’n werk.
Ik wil jullie graag bedanken voor het vertrouwen, jullie steun
en openheid.
Het gaat jullie goed en blijf gezond!
Groet Jaap Zwartepoorte

tijdelijk extra subsidie voor isoleren huis
Niet op vakantie dit jaar? lnvesteer in uw huis!
Inwoners van Fryslân krijgen tijdelijk extra subsidie als zij
hun huis laten isoleren. Bijvoorbeeld met
hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie of vloerisolatie.
De provincie wil haar inwoners aanmoedigen om nû aan de
slag te gaan en geeft hiervoor tijdelijk een extra
tegemoetkoming. Deze geldt tot en met 31 december 2022
en zo lang er budget is.
Subsidie
Als u twee of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren, komt
u in aanmerking voor de landelijke Subsidie
energiebesparing eigen huis (SEEH). De provincie doet
daar nog een derde van de subsidiewaarde bovenop. Dus
stel u ontvangt als Friese woningeigenaar €1500 SEEH
subsidie van het Rijk, dan krijgt u van de provincie nog eens
€500. Aanvragen: https://www.rvo.nl/subsidie-en
financieringswijzer/seeh
Lening
Wilt of kunt u uw spaargeld niet inzetten voor het isoleren
van uw huis? Dan kunt u kiezen voor de
Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds.
Friese aanvragers krijgen een korting van 0,5% op de rente.
Aanvragen: www.energiebespaarlening.nl/fryslan
Ook Verenigingen van Eigenaars komen in aanmerking
voor bovenstaande regelingen.
Zo heeft u voortaan een lagere energierekening én zit u er
‘S winters warmpjes bij.

zwemvierdaagse Flidunen van start
Volgende week organiseert sportcentrum Flidunen een
zwem4daagse van 10 tlm 14 augustus. Iedere avond wordt
er vanaf 19:00 uur gestart met banenzwemmen. Na afloop
volgen er diverse activiteiten, zoals: spelletjes, disco
zwemmen, poffertjes eten, springen op het springkussen en
een verloting. Dit alles voor maar €15,- per persoon. Doe jij
ook mee? Geef je op via: www.zwem4daagse.nl
Voor de kinderen zonder zwemdiploma, is er de aqualoop
in het peuterbad. Opgave hiervoor kan via
www.eversports.nl

Vermijd drukke
plekken en houd
1,5 meter afstand, ook
op het terras, in het
park en op het strand.
alleen
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.
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