uit het kastje
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bericht van wethouder Dick Visser
Beste Vlielanders,
Nu het seizoen al aardig op zijn eind loopt en het weer
wat rustiger begint te worden, kunnen we voorzichtig
terugkijken op een redelijk goed verlopen
vakantieperiode.
Ondanks dat er door de huisartsen veel getest is op
besmetting met het coronavirus hebben we tot nu toe
één positief testresultaat. Vanmorgen werd mij nog
gevraagd waarom hier niet meer over bekendgemaakt
wordt. Ten eerste is de communicatie hierover de
verantwoordelijkheid van de GGD en zijn we als
gemeente ook afhankelijk van de informatie die we van
hen krijgen.
Daarnaast moeten we natuurlijk heel zorgvuldig
omgaan met de privacy van de gast maar ook met die
van de logiesverstrekker.
De GGD is onmiddellijk met een bron- en contactonderzoek gestart en heeft direct contact opgenomen
met diegenen die met de besmette persoon in
aanraking geweest kunnen zijn. Voor iedereen die geen
bericht heeft gehad geldt dan ook “geen bericht goed
bericht”. Op deze manier is de privacy gewaarborgd en
blijft de schade voor iedereen beperkt.
De coronamaatregelen voor de Dorpsstraat hebben we,
gezien de weersverwachting, niet op 1 september maar
al afgelopen woensdag beëindigd. De ‘dorpshosts’ zijn
inmiddels vertrokken en de fietsenrekken en
dranghekken worden opgeruimd. Ik wil de hosten graag
bedanken voor hun inzet! En vooral ook voor het feit
dat iedereen dit heeft volgehouden want ze werden niet
altijd op een vriendelijke manier aangesproken.
De maatregel ‘fietsenvrije Dorpsstraat heeft veel
positieve reacties van eilanders en gasten opgeleverd
maar er blijven natuurlijk ook tegenstanders. Om dit
goed in beeld te brengen zullen we in het najaar een
evaluatie houden.
Hoewel de situatie op Vlieland tijdens het
zomerseizoen goed is verlopen mogen we nu niet
denken dat het allemaal wel los zal lopen en dat we de
maatregelen wel wat ruimer kunnen nemen. Landelijk
zijn de maatregelen aangescherpt en ook op Vlieland
zullen we daaraan moeten voldoen.
Dick Visser
Wethouder

zoek jij een bijbaantje?
wij zoeken een bezorger!
We zoeken nog steeds een bezorger
voor deze nieuwsbrief, leeftijd vanaf 13
jaar! Verdiensten: € 20.
Lijkt het je wat? Neem dan contact op
met Jacqueline de Jager, (0562) 452709 of
i .dejaqer.vIieland.nl
Of kom even langs in het gemeentehuis!

29 augustus 2020

agenda raadsvergadering
7 september 2020
De vergadering is te beluisteren via internet. ga voor
meer in formatie naar de website van de gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 29juni 2020
b: Overzicht moties/toezeggingen per 29 juni 2020
Informeren
3. a: Mededelingen / stand van zaken waddensamen
werking, overige samenwerkingsverbanden, De
Jutter en de Uiterton
b: Mededelingen Corona-crisis
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Kadernota
9. Concept-begroting 2021 Dienst SoZaWe Noardwest
Fryslân
10. Uittreden GR Fryslân West
11. Zienswijze incidentrisicoprofiel Veiligheidsregio
Fryslân
12. Archiefverordening 2020
13. Agenda voor het Waddengebied 2050
14. Aanleg parkeerterrein Vuurboetsplein
15. Vaststelling bestemmingsplan Vlieland
Achteromweg 3 en 5
16. Initiatiefvoorstel Lijst Fier Voorontwerp
bestemmingsplan ‘Vlieland Dorpsstraat 5, 89 en
139’
17. Sluiting

-

—

Alle bijbehorende stukken Iïggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl. Wilt u gebruik maken van het
spreekrecht? Neem 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.
Na een aantal maanden van digitaal vergaderen gaat
de gemeenteraad weer fysiek vergaderen. Het digitaal
vergaderen was tijdelijk een goed alternatief. Het blijft
echter lastig om digitaal een goed debat te voeren,
daarvoor moet je elkaar kunnen aankijken.
Omdat we voorlopig nog wel geconfronteerd blijven met
de 1,5 meter afstand zijn we op zoek gegaan naar een
andere locatie, helaas is onze eigen raadszaal hiervoor
te klein. Van alle mogelijke locaties is De Jutter qua
ruimte en technische voorzieningen de enige geschikte
locatie. We houden ons uiteraard strikt aan de
maatregelen. Na de vergadering zal het gebouw
schoongemaakt worden, zodat leerkrachten en
leerlingen de volgende dag weer veilig aan de slag
kunnen.
U kunt de vergadering niet bijwonen, maar wel
rechtstreeks beluisteren via onze website.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het maken van extra (tijdelijke) toegangsdeur in
het pand Dorpsstraat 152 te Vlieland (ingekomen 20
augustus 2020).
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een hekwerk om het kadastrale
perceel Bi 172, locatie Korenmansweg te Vlieland
(ingekomen 24 augustus 2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707. e-mail: bwt@vlieland.nl.

voorschriften Staatsbosbeheer
Aan het plukken van cranberry’s worden door de
grondeigenaar, Staatsbosbeheer, voorschriften verbonden.
Op grond van deze voorschriften geldt dat:
• inwoners van Vlieland een op naam gestelde vergunning
kunnen aanvragen bij Staatsbosbeheer voor het werken
met een kambak, geldig van 15 september 2020 30
november 2020. Kosten: € 6,00 per persoon (inclusief
btw), graag contant en gepast meenemen.
• met deze vergunning maximaal 100 kg geplukt mag
worden en bij bereiken van dit maximum de vergunning
ingeleverd moet worden
• niet met de kambak mag worden geplukt op de volgende
terreinen (met bordjes aangegeven):
het cranberryveld langs de Postweg ten oosten van
Bomenland
het heideveld ten zuidoosten van Stortemelk
ten westen van het Pad van 6 (pad naar
strandovergang Posthuys)
het veld langs het Ankerpad/Kantonnierspad ten
zuidwesten van de ruiterroute
commerciële pluk is toegestaan onder de aanvullende
voorwaarde, dat een vergunning mede moet zijn
ondertekend door de eigenaar van het bedrijf die de
commerciële pluk regelt.
Uiteraard blijven de normale regels voor verkeer en
toegankelijkheid van terreinen van kracht. Vergunningen
om cranberry’s te plukken (commercieel en nietcommercieel) worden uitsluitend uitgegeven op 8, 9 en 10
september tussen 13.30 uur en 1600 uur in het kantoor van
Staatsbosbeheer.
—

-

verleende reguliere
omgevingsvergunningen

-

-

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een schutting op het perceel
Dorpsstraat 29 te Vlieland (verzonden 25 augustus
2020).
• Voor het maken van extra (tijdelijke) toegangsdeur in
het pand Dorpsstraat 152 te Vlieland (verzonden 27
augustus 2020).
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor de interne verbouw van de loods op het perceel
Korenmansweg 6 te Vlieland tot stalling voor twee
paarden (verzonden 27 augustus 2020).
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een hekwerk om het kadastrale
perceel Bi 172, locatie Korenmansweg te Vlieland
(verzonden 27 augustus 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.

algehele ontheffing op het verbod van het
plukken van cranberry’s
Namens het college van B&W is op 26 augustus 2020
besloten Algehele ontheffing te verlenen als bedoeld in
artikel 4:20 derde lid van de APV Vlieland 2011 van het
verbod tot het plukken of bij zich hebben van cranberry’s
zoals gesteld in artikel 4 van het aanwijzingsbesluit APV
Vlieland 2011 onder de voorwaarde dat:
• de ontheffing geldt voor de periode van 15 september
2020 tot en met 30 november 2020;
• het plukken alleen is toegestaan tussen 9.00 uur en
18.00 uur.

-

-

WO Ii in gtoewijz ing
De woning Berkenlaan 5 is namens WoonFriesland voor
verhuur aangeboden.
Het betreft een woning in de categorie ‘overig’ geschikt voor
een één- of tweepersoonshuishouden. Dit betekent dat er
geen voorrangsregel op van toepassing is.
Voor deze woning is daarom als kandidaat huurder
voorgedragen de belangstellende met het hoogste aantal
punten, te weten de woningzoekende met het
inschrijfnummer 1805.03. Deze woningzoekende stond
ingeschreven sinds 15 mei 2018 en het aantal punten dat
aan de inschrijving was toegekend bedroeg op 3 augustus
2020: 201 punten.
Voor de woning hebben 7 kandidaten mét economischmaatschappelijke binding met Vlieland belangstelling
getoond en 6 kandidaten zonder economischmaatschappelijke binding.

collectevergunning
Voor de week van 31 augustus tot en met 5 september is
een collectevergunning verleend aan het Koningin
Wilhelmina Fonds.
Steun levensreddend onderzoek en de zorg voor de
kankerpatiënt!
Zoals ieder jaar vindt de jaarlijkse collecte van KWF plaats.
Dit jaar komen de vrijwilligers niet met een collectebus bij u
aan de deur, maar wordt er huis aan huis een flyer bezorgd.
U heeft hierbij de mogelijkheid om mobiel te doneren via
een QR-code of u kunt geld overmaken via een
bankoverschnjving.
Geef contactloos. veilig en eenmalig omdat mensen met
kanker uw steun nu harder nodig hebben dan ooit.

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:
Annemarie Kort is dagelijks bereikbaar tussen 9 en ii uur; telefoonnummer: 06-1 524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nI Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenhijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
-

