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agenda raadsvergadering
maandag 5 oktober 2020
aanvang 19:30 uur in De Jutter
In verband met de beperkte ruimte en de Corona
maatregelen is het niet mogelijk om de vergadering bij
te wonen. De vergadering is rechtstreeks te beluisteren
via de website van de gemeente.
1 Opening en vaststetten agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 7 september 2020
b: Overzicht moties/toezeggingen per 7 september
2020
Informeren
3. a: Mededelingen 1 stand van za ken
wadden-samenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en Boswijk
b: Mededelingen corona-crisis
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
8. Presentatie Noordwester
Besluiten
9. Agenda voor het Waddengebied 2050
10.Wijziging APV
1 1 Jaarverslag Interbestuurlijk toezicht Archief 201 8 en
2019 en financiering werkzaamheden archief
1 2. Verordening Auditcommissie
1 3. Subsidie proeftuin aardgasvrije wijken Duinwijck
1 4. Begrotingswijziging
1 5. Initiatiefvoorstel Lijst Fier Participatie- en
inspraakverordening
16. 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? 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
griffier(vlieland nl

vanaf Dorpsstraat 139. Op dat perceel moet vervolgens
de verblijfsrecreatie worden ingeleverd. De
winkelfunctie wordt verplaatst naar Dorpsstraat 89,
waar nu een woonbestemming van toepassing is. Om
het voornemen juridisch-planologisch mogelijk te
kunnen maken, is dit nieuwe bestemmingsplan
opgesteld, waarbij de voorgenomen functiewisseling in
het gebied mogelijk wordt gemaakt.

.

.

—

voorontwerp bestemmingsplan ‘Oost
Vlieland Dorpsstraat 5, 89 en 139’
—

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 7 september 2020, heeft het
besluit genomen in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan ‘Oost-Vlieland Dorpsstraat 5, 89 en
1 39’ en dit vrij te geven voor de inspraak en het
overleg.
—

Het voornemen is om op het perceel Dorpsstraat 5 de
winkelfunctie te beëindigen. Ter plaatse wordt een
permanente woonfunctie gerealiseerd met vier
appartementen voor permanente bewoning en twee
appartementen voor recreatieve bewoning. De
recreatieve bewoning is mogelijk door deze met een
gelijkblijvend aantal slaapplaatsen over te hevelen

Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 28 september tot en met
maandag 9 november 2020 ter inzage. U kunt het plan
inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis,
enkel op afspraak. Het plan is digitaal beschikbaar via
de website van de gemeente Vlieland: www.vlieland.nl
onder Zelf regelen 1 Publicaties en bekendmakingen 1
Ruimtelijke plannen 1 Bestemmingsplannen.

vastgesteld bestemmingsplan
Vlieland Achteromweg 3 en 5
—

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlieland bekend dat de
gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 7
september 2020 heeft besloten:
.
de zienswijze ingediend door de provincie Fryslân
ontvankelijk en ongegrond te verklaren
.
het ontwerp bestemmingsplan ‘Vlieland
Achteromweg 3 en 5’ ongewijzigd vast te stellen.
Dit bestemmingsplan ziet op de nieuwbouw van een
gebouw met permanente en recreatieve bewoning op
de plek waar nu twee oude schuren staan. Het
naastgelegen woonhuis wordt de recreatieve
bestemming ontnomen. In dat woonhuis is vanaf nu
alleen permanente bewoning toegelaten. De
vrijkomende recreatieve ruimte gaat mee in het
nieuwbouwplan.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes
weken vanaf 28 september tot 9 november 2020
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
als zij kunnen aantonen niet in de gelegenheid te zijn
geweest zienswijzen in te dienen. Voor het indienen
van beroep wordt griffierecht geheven. Het besluit
treedt in werking met ingang van de dag waarop de
beroepstermijn afloopt.
u kunt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit
inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of
op afspraak. Het bestemmingsplan is digitaal
beschikbaar op de website van de gemeente Vlieland
onder Zelf regelen! Publicaties en bekendmakingen!
Ruimtelijke plannen! Bestemmingsplannen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer
is NL.IMRO.0096.20181362-VAO1.
—

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 plaatsen van een dakkapel op het perceel
Molenglop 1 te Vlieland (ingekomen 10 september
2020).
• Voor het vervangen van de huidige dakpannen en
het plaatsen van een dakraam op het perceel
Dorpsstraat 103 te Vlieland (ingekomen 21
september 2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

website Boswijk online
Er is een nieuwe website gemaakt met alle informatie
over de nieuw te bouwen zorgbuurt “Boswijk”.
U kunt deze vinden op www.vlieland.nl/boswijk
De website zal up-to-date worden gehouden met
nieuws over de bouw van de wijk en overige informatie.

collecte
De Dierenbescherming heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 28 september tot en met
zaterdag 3 oktober.

spreekuur college B&W nieuwe stijl
Voordat het coronavirus begin dit
jaar zijn intrede deed, hield het
college van burgemeester en
wethouders elke week
inloopspreekuur. Elke dinsdag
hield een ander lid van het college
spreekuur en een ieder kon hier
zonder vooraankondiging terecht.
Weliswaar laagdrempelig maar niet altijd bevredigend
omdat men vaak niet de juiste portefeuillehouder trof,
de bestuurder niet op de vraag voorbereid was en de
bezoeker daardoor niet altijd een antwoord kreeg.
Vanaf nu wil het college het spreekuur weer instellen
maar in gewijzigde vorm, namelijk op afspraak.
Hoe werkt dat?
U belt het bestuurssecretariaat (via 0562-452700) en u
geeft aan over welk onderwerp u iemand van het
college wilt spreken. De secretaresse weet welk
collegelid dit onderwerp in zijn of haar portefeuille heeft
en kijkt in de agenda wanneer de afspraak ingepland
kan worden. Op deze manier kan de portefeuillehouder
zich voorbereiden op het gesprek en krijgt u sneller en
beter antwoord op uw vraag. Er zal altijd een
ambtenaar bij het gesprek aanwezig zijn, bij voorkeur
de behandelend ambtenaar.
Coronamaatregelen
Zolang we nog te maken hebben met de
coronamaatregelen kunt u zelf aangeven of u het
gesprek fysiek wilt voeren of via een digitale meeting
(Starleaf). Als u fysiek langs wilt komen dient u aan te
geven met hoeveel personen u langskomt.
Mocht de portefeuillehouder (bijvoorbeeld door
verscherpte coronamaatregelen) hiertoe aanleiding
zien dan kan ook hij of zij besluiten het gesprek met u
via een digitale meeting (Starleaf) te voeren.

gebruik containers huishoudelijk afval
geclusterd aanbieden
De containers voor huishoudelijk
afval (kliko’s) worden op
donderdagochtend steeds vaker
niet op de clusterplaatsen langs de
weg, maar voor de eigen woning
geplaatst.
Op die manier kost het de
medewerkers van de gemeente
veel meer tijd om alle containers te
legen. Wij willen u daarom verzoeken uw container
vanaf nu weer op de voor u geldende clusterplaats te
zetten.
Mocht u niet weten op welke clusterplaats uw container
moet staan, neem dan contact op met Elzo Brink,
opzichter van de buitendienst, via telefoonnummer 0651349316, of per e-mail: e.brink@vlieland.nl.
losse stoffen in containers
In sommige containers worden losse stoffen
aangetroffen zoals as van barbecues en kachels, maar
ook stof uit stofzuigers. Als deze containers worden
geleegd in de vuilniswagen ontstaan hierdoor
stofwolken met zeer ongezonde stoffen die onze
medewerkers dan inademen. Daarom verzoeken wij u
met klem om asresten en stof eerst goed te verpakken
alvorens u die in de container doet.
gescheiden inzameling
De laatste tijd treffen wij ook steeds meer afval in de
containers aan dat er niet in hoort, zoals lege flessen,
papier en oud ijzer. Voor glasinzameilng zijn er speciale
containers in en rond het dorp geplaatst, voor papier
ook in het gebied buiten het dorp. Bovendien wordt het
papier elke zaterdag apart ingezameld in het dorp. Wij
verzoeken u flessen en papier gescheiden aan te
bieden zodat deze goed gerecycled kunnen worden.
Zolang de Drumband nog geen oud ijzer kan inzamelen
op zaterdag, mag u dit langs de weg aanbieden op de
dagen dat er grof huishoudelijk afval wordt ingezameld,
elke eerste dinsdag van de maand.

plaatsaanduiding nieuwe
bewegwijzering
Vóór de zomermaanden zijn alle anwb-paddenstoelen
vervangen door uniforme nieuwe exemplaren. Op de
bordjes van deze nieuwe paddenstoelen staat telkens
bovenaan de straatnaam waar u zich op dat moment
bevindt. Soms is dat de naam van een fietspad, of
schelpenpad zoals de fietspaden op Vlieland genoemd
worden.
Ernaast staat het telefoonnummer 112, zodat
bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten of
ongelukken aan de alarmdiensten de juiste straatnaam
of naam van de kruising doorgegeven kan worden. Het
nummer van de paddenstoel staat rechtsboven
aangegeven, deze nummers zijn ook bekend bij de
hulpdiensten.

te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende huurwoning voor verhuur wordt aangeboden:

Willem de Vlaminghweg 41a

Inschrijven voor deze woningen kan tot uiterlijk
maandag 5 oktober 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.

Vlielander Sportakkoord

Type woning: hoekwoning
3 of meerpersoonshuishouden
Netto huurprijs:
Indeling:
begane grond;
woonkamer
keuken
toilet
berging
1e etage
slaapkamer 1
slaapkamer 2
slaapkamer 3

€ 699,27
ca:
19,5 m2
12,5 m2
5 m2
11,5 m2
8 m2
7 m2

Categorie sociale huurwoning
Dit is een woning in een duurdere huurklasse. Of u qua
inkomen voor deze woning in aanmerking kunt komen
kunt u zien op de pagina van WoonFriesland over
passend toewijzen: https://bit.ly/365zijo
Deze woning is door de gemeente gekenmerkt als een
‘grote gezinswoning’. Dit betekent dat de woning op
grond van de Huisvestingsverordening bij voorrang
toegewezen zal worden aan een huishouden van
minimaal drie personen waarvan minimaal één kind.
Dat betekent niet dat u niet hoeft te reageren als u niet
aan deze huishoudingssamenstelling voldoet! Mocht er
geen belangstellende zijn die aan deze vereisten
voldoet, dan is er geen voorrangsregel van toepassing.
Belangstelling kenbaar maken
Een ieder 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 kunt afhalen bij het gemeentehuis.
U kunt het ingevulde formulier met bijlagen mailen naar
info@vlieland.nl of een papieren versie in de
brievenbus doen van het gemeentehuis.
Let op! Bijlagen bijvoegen!
• Samen met het inschrijfformulier 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.

In navolging van het Nationaal Sportakkoord is in de
eerste helft van 2020 op Vlieland een lokaal
Sportakkoord ontwikkeld. Met dit Vlielander
Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in
sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst.
Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een
leven lang. Als sporter, supporter, vrijwilliger of in welke
rol dan ook. Het initiatief om te komen tot een lokaal
Sportakkoord is op Vlieland genomen door de
gemeente, Sportcentrum Flidunen, TennisClub Vlieland
(TCV ‘91) en door manege De Seeruyter. Deze partijen
hebben eind 2019 de intentieverklaring ondertekend,
een sportformateur aangesteld en een belangrijke rol
gespeeld bij het organiseren van bijeenkomsten met
sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en
collega’s van verschillende beleidsterreinen binnen de
gemeente.
De samenwerking die heeft plaatsgevonden om dit
Sportakkoord op te stellen, is een eerste stap geweest
om te bereiken dat iedereen plezier kan hebben in
sport en bewegen. Een stap die gezet is met een groot
aantal partijen naast de vier hierboven genoemde
initiatiefnemers. Het Vlielander Sportakkoord is
namelijk tot stand gekomen in samenwerking met ruim
vijftien verenigingen en organisaties op het eiland.
Samen hebben we een aantal belangrijke ambities
benoemd. Hierover zijn concrete afspraken met elkaar
gemaakt. Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar de
gezamenlijkheid waarin we het willen uitvoeren, zorgt
voor een nieuwe impuls voor sport en bewegen op
Vlieland. Binnenkort meer hierover.

even voorstellen
Mijn naam is Pieter Kleinjan, ik ben
22 jaar oud en ben inmiddels
begonnen aan mijn laatste jaar van
de studie Sportkunde aan de
Hanzehogeschool. Wellicht kennen
we elkaar al van de afgelopen jaren
waarin ik vooral seizoenswerk heb
mogen doen op Vlieland. In het
laatste jaar van mijn studie is het de
bedoeling dat ik aan de slag ga met
een complex vraagstuk binnen de
beroepspraktijk. Dit vormt de kernvraag van mijn
uiteindelijke afstudeeronderzoek.
In mijn afstudeerjaar ga ik onderzoek doen naar hoe de
gemeenten Vlieland en Terschelling de verschillende
sportfaciliteiten en de openbare ruimte meer kunnen
laten uitnodigen tot sport en bewegen. Verder is het
aan mij om de ambities, die eerder dit jaar bij de kickoff van het Sportakkoord zijn opgesteld, verder uit te
werken. Kortom: een super leuk project waarmee ik
hoop iets terug te doen voor het eiland waar ik zo gek
op ben.

inzagerecht, mogelijkheid tot
geheimhouding en verstrekkingen uit de
Basisregistratie Personen (BRP)
In de basisregistratie personen (BRP :de officiële naam
voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn
persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de
gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om
adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over
een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen.
Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan
overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke
instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat
noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.
Welke informatie aan deze instanties mag worden verstrekt,
wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor
publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen omdat
deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen
kunnen echter ook anderen vragen om de over u
beschikbare gegevens in de BRP aan hen te verstrekken.
Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw
gegevens verzoeken op grond van artikel 2.59 van de Wet
BRP. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde
verplichte derden (zoals een advocaat die een dagvaarding
aan uw adres wilt uitbrengen) en aan zogenoemde vrije
derden (niet voor commerciële instellingen zoals
sportverenigingen of particulieren).
Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de voornoemde
instellingen géén gegevens over u uit de BRP te
verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
U dient zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u
een bevestiging. Heeft al eerder geheimhouding
aangevraagd, dan hoeft u dit niet nog eens aan te vragen.
Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u
gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u daarvan een
overzicht opvragen bij de gemeente. Dit heet inzagerecht.
Ook hiervoor dient u zich te legitimeren.
Tot slot is het van groot belang dat de over u in de BRP
opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u
hieraan neem dan contact op met de afdeling burgerzaken.

psychiatrische zorg op Vlieland
Binnenkort komt een compact GGZ-team van Nynke
Dijkema| GGZ Noord regelmatig naar Vlieland.
Hieronder stelt Nynke Dijkema zich voor.
“Wie is Nynke? Nynke is een ervaren psychiater. Aan
Nynke de vraag, waarom ga je aan de slag op Vlieland en
wie neem je mee? In de eerste plaats heb ik mijn hart
verpand aan Vlieland. Het is een prachtig Waddeneiland en
ik kom er tot rust. Dit heeft me geïnspireerd om na te
denken over wat ik terug kan geven aan de samenleving op
Vlieland. Ik heb gemerkt dat er nog geen psychiater op
Vlieland werkt en heb de vraag gekregen om een
specialistisch aanbod voor mentale problemen aan te
bieden. Ik ben een ervaren psychiater en wil dit graag doen.
Dit doe ik samen met een team. Mijn team reageerde direct
enthousiast op mijn vraag: wie wil er mee naar Vlieland?
We beginnen in oktober. Ik start samen met Eveline en
Arjan. Zij hebben ieder een eigen specialisme (PMT-en
Orthopedagoog). Ik ga nauw samenwerken met de
huisartsen en zie ernaar uit om te beginnen.”

Worldcleanupday
Op 19 september zijn er op initiatief van Ellen de Rijke door
vier deelnemers maar liefst 3972 peuken geraapt op
Vlieland! Een filter is gemaakt van plastic en vergaat niet,
maar valt uiteen in microplastics. En er zit niet alleen plastic
in, maar ook metalen en PAK's, kankerverwekkende
teerachtige stoffen, en bestrijdingsmiddelen. Al deze stoffen
komen in het milieu terecht als een peuk wordt uitgetrapt in
de natuur. Eén peuk kan zo al 8 liter water verontreinigen.
Nu maar hopen dat dit rokers aan het denken zet zodat ze
voortaan niet meer achteloos hun peuken in de natuur of op
straat achterlaten....

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:
06-46351579 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.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 - 1351

