uit het kastje

gemeentelijk informatiebulletin
Jaargarig 22, nummer 47

agenda begrotingsraadsvergadering
maandag 26 oktober 2020
aanvang 19:30 uur

Deze vergadering wordt digitaal gehouden via StarLeaf
De vergadering wordt live uitgezonden via internet, ga
voor meer informatie naar de website van de
gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 5 oktober 2020
b: Overzicht moties/toezeggingen per 5 oktober
2020
Informeren

3. a: Mededelingen / stand van zaken waddensamen
werking, overige samenwerkingsverbanden, De
Jutter en Boswijk
b: Mededelingen coronacrisis
4. Vragenuurtje
5. Spreekrecht voor burgers
Besluiten

6. Programmabegroting 2021
7. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
ww.vlieland.nI. 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.

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 aanbrengen van dakisolatie op het perceel
Dorpsstraat 69 te Vlieland (ingekomen 15 oktober
2020).
• Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel
Dorpsstraat 69 te Vlieland (ingekomen 15 oktober
2020).
• Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel
Dorpsstraat 48 te Vlieland (ingekomen 19 oktober
2020).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

collecte
Het Diabetesfonds Nederland heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 26 tot en
met zaterdag 30 oktober.

milieustraat maandag gesloten
Op maandag 26 oktober is de milieustraat gesloten. De

buitendienstmedewerkers hebben deze dag een BHV
training.

24 oktober 2020

enquête nieuwe burgemeester
Binnenkort stelt de gemeenteraad een profielschets
vast voor de nieuwe burgemeester van Vlieland.
Graag wil de gemeenteraad van u als inwoner horen
wat u belangrijke eigenschappen en capaciteiten vindt
die u graag terugziet in de nieuwe burgemeester.
Tot en met zondag 25
oktober staat er een
enquête online waarin u
dit kunt aangeven.
Scan de QR-code
hiernaast om naar de
enquête te gaan of ga
naar
https://forms.qle!L3xTJ28j
TbGluxca7.

Pierepauwen en
corona
Maandag 2 november is het weer tijd voor het
traditionele “Pierepauwen”. De kinderen lopen dan
weer langs de deuren in het dorp met hun lampionnen
en zingen voor wat lekkers. Pierepauwen is een traditie
en geen georganiseerde activiteit door de gemeente.
Om in deze coronatijd toch duidelijkheid te scheppen
hoe het Pierepauwen het veiligst kan verlopen
adviseren we de volgende richtlijnen/tips te volgen:
Geef door middel van verlichting en/of het openen
van de deur aan dat de kinderen bij u aan de deur
welkom zijn
Geef bij voorkeur alleen voorverpakt snoep/lekkers
Ga niet als volwassene met de kinderen meelopen
als het niet meer nodig is
Laat kinderen zelf het snoep pakken en houdt de
1,50 meter afstand
We wensen iedereen veel plezier met Pierepauwen!
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wintertijd
In de komende nacht van zaterdag op zondag gaat om
03.00 uur de klok een uur terug.

Dag van de Mantelzorg op Vlieland
De Nationale Dag van de
Mantelzorg, op 10 november,
komt er weer aan!
Op deze dag laten we zien
dat heel Nederland
mantelzorgers waardeert. In
dit bijzondere jaar waarin nôg
meer van u gevraagd wordt in
de zorg voor uw naasten wil
het Welzijnsteam Vlieland u
graag verrassen. Bent u zelf
mantelzorger, heeft u een
mantelzorger of kent u
iemand die zich belangeloos
dagelijks inzet voor zijn of haar naasten, die u graag deze
dag in het zonnetje wilt zetten? Neemt u dan contact op met
Annemarie Kort en meld uzelf of de persoon die u graag wilt
bedanken v5ôr 6 november aan.
Omdat we rekening houden met de coronamaatregelen
hebben we de verrassing voor u in een passende vorm
gegoten. Annemarie Kort is bereikbaar op telefoonnummer
06-1 5249717 van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot
11.00 uur.

Welzijnsteam Vlieland
Nu de coronamaatregelen alweer een tijdje aangescherpt
zijn en het er niet naar uitziet dat er op korte termijn
versoepelingen doorgevoerd zullen worden, zal het
Welzijnsteam vanaf volgende week weer telefonisch
contact opnemen met de groep bewoners die tot de
kwetsbare groep gerekend kunnen worden. Deze
gesprekken lopen uiteen van heel kort even peilen hoe het
gaat en of men nog iets nodig heeft tot de langere
gesprekken over zorgen die men heeft over familieleden
aan de wal, het vele alleen zijn door het niet kunnen
deelnemen aan activiteiten buitenshuis en hoe het allemaal
gaat komen in de toekomst hier met elkaar op Vlieland en
de rest van de wereld.
Buiten het Welzijnsteam om zijn er verschillende
mogelijkheden om hulp, ondersteuning of een luisterend oor
te ontvangen. We zetten er een aantal op een rijtje:
De Luisterlijn:
De Luisterlijn is bereikbaar via de telefoon voor iedereen die
behoefte heeft aan een gesprek. Wil je je hart luchten, je
verhaal kwijt, of gewoon even een praatje maken? Je kunt
bellen, mailen of chatten. Anoniem, dag en nacht, alle
dagen van de week, het hele jaar door. Al meer dan 60 jaar
weten mensen de Luisterlijn te vinden. Want praten lucht
op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert, op de
momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Het hardop
uitspreken wat je dwars zit, is vaak al een stap in de goede
richting. Getrainde vrijwilligers geven je even dat steuntje in
de rug.
Neem contact op met de Luisterlijn via telefoonnummer
0900- 0767 (normaal beltarief). Chat of
mail: www.deluisterlijn.nl

plaatsen in Nederland vanachter de telefoon of chat of als
moderator van het forum.
Chatten en bellen kan van maandag tot en met
vrijdag van 11 tot 8 uur en in het weekend en tijdens
1feestdagen van 14 tot 20 uur.
Psychische ondersteuning:
ns kan het fijn zijn om anoniem met iemand in contact te
komen die u een luisterend oor kan bieden. Ook hier zijn
meerdere instanties voor die iedere dag voor u klaar staan.
Korrelatie Bel: 0900-1450. Mail: vraagkorrelatie.nl.
‘;;nd
Het Nationale Zorgnummer: 0900-235678 ma-vrij 9.00 tot
13.00 uur.
Of kijk op de volgende sites:
https://wiizUnmind .nl/corona
https://www.znederland.nl/themas/coronavirus
-

Praktische hulp:
Het welzijnsteam op Vlieland biedt u de mogelijkheid om
hulp in te schakelen voor eventuele boodschappen of
andere noodzakelijke klusjes die u, door omstandigheden,
niet zelf meer kunt doen. Van maandag tot en met vrijdag is
het gebiedsteam van 9 tot 11 uur telefonisch bereikbaar.
Samen kijken we naar een passende oplossing.
Uiteraard staat het Welzijnsteam bestaande uit Judith van
Houten 06-18121214, Sinie Seinstra 06-30685172, Tiny
van der Hoek 06-50054902 en Annemarie Kort 0615249717 dagelijks voor u klaar. Ook als u behoefte heeft
aan een luisterend oor zijn we er voor u.

Curant mondzorg op Vlieland
De tandarts houdt praktijk op 30 en 31 oktober in
appartement 13, in de zijvleugel van de Uiterton. U kunt
gebruik maken van de zij-ingang.
Curant Mobiele Mondzorg,
Jeannet van Walchren en Fred Winter
Telefoon: 06-819 23 234
Website: www.curantmondzorg.nl
Email: tandarts(2curantmondzorg.nl

Uit het Kastje digitaal ontvangen
De huidige bezorger van de gemeentelijke nieuwsbrief
bezorgt de nieuwsbrief alleen samen met folders.
Dus als u een “ja/nee” brievenbussticker heeft krijgt u Uit
het Kastje niet in de bus.
In dat geval kunt u zich abonneren op de digitale versie van
de nieuwsbrief. Eenmalige registratie als abonnee via de
website van de gemeente is daarbij voldoende. U kunt uzelf
registreren op onze website www.vlieland.nl onder het
tabbiad actueel/nieuwsbrief/registreren. Vanzelfsprekend is
de meest recente editie van ‘Uit het Kastje’ ook zonder
abonnement, vanaf vrijdag altijd terug te lezen op de
website.

De kindertelefoon:
Bel: 0800-0432 (gratis)
De Kindertelefoon is een Organisatie met een grote groep
vrijwilligers die het belangrijk vinden dat er een plek is waar
kinderen en jongeren in vertrouwen kunnen praten over een
probleem en waar zij advies, informatie en ondersteuning
kunnen krijgen. De vrijwilligers werken op verschillende
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: 06-1 524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan.nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
-

