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agenda raadsvergadering
maandag 25 januari 2021

verleende reguliere
omgevingsvergunningen

Aanvang 19:30 uur digitaal via StarLeaf
In verband met de coronamaatregelen is het niet
mogelijk om de vergadering bij te wonen. De
vergadering is rechtstreeks te beluisteren via de
website van de gemeente.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
. Voor
de vervanging van een woonhuis met
bijgebouwen op het perceel Vuurboetsplein 4 te
Vlieland (verzonden 11 januari 2021).
voor slopen en asbestverwijdering (melding)
. Voor
de sloop en de asbestverwijdering van het pand
Boslaan 1 te Vlieland (verzonden 12 januari 2021).
• Voor de sloop en de asbestverwijdering van het pand
Vliepark 22 te Vlieland (verzonden 12januari 2021).

1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 14 december
2020
b: Overzicht moties/toezeggingen per 14 december
2020
Informeren
3. a: Mededelingen 1 stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en Boswijk
b: Mededelingen corona-crisis
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Voorontwerp bestemmingsplan Oosterseveld
9. Benoeming leden adviescommissie Ruimtelijke
kwaliteit 2021
1 0. Afhandeling financiën St. Openbaar Onderwijs
Vlieland & gemeente Vlieland
1 1 Jaarrekening 201 9 GR Fryslân West en NV
Empatec
1 2. Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Fryslân
1 3. 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(vIieland nl.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel
Dorpsstraat 1 22D te Vlieland (ingekomen 1 3 januari).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

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.

voorlichting PAS (Programma Aanpak
Stikstof) op 19 januari om 20•00 uur
Het Programma Aanpak Stikstof voor Vlieland is
momenteel actueel. De voorbereidingen voor diverse
werkzaamheden in de natuur zijn in volle gang. De
bedoeling is dat we in september over gaan tot
uitvoering. Uiteraard willen we belangstellenden op de
hoogte houden.
Het gaat hier om een voorlichting van provincie Fryslân,
gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer.
Deze voorlichting aan de Beheer Overleg Groep van
Vlieland is voor iedereen online via de app Teams te
volgen.
Als u daar belangstelling voor heeft, dan kunt u zich
aanmelden bij Theun Miedema via
t.miedemafryslan.frl. U krijgt dan een link
toegestuurd.

tuinafval dinsdag 19januari
Op dinsdag 19januari wordttuinafval opgehaald. U
hoeft uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een
vaste route. Eigenaren van een vakantiewoning in het
zomerhuizenterrein kunnen hun tuinafval in de
daarvoor bestemde vakken bij de ondergrondse
containers deponeren.

stembureau leden
gezocht!

opgenomen in de APV Vlieland nog eens op een rijtje
te zetten.

In maart zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. Door
de coronacrisis verlopen
deze verkiezingen
anders dan gebruikelijk.
Zo kunnen stemmen
verdeeld over drie dagen
worden uitgebracht: op
maandag 15, dinsdag 16
en woensdag 17 maart.

Het is op grond van artikel 2:57 van de APV verboden
om honden binnen de bebouwde kom van Vlieland los
te laten lopen. Dit verbod om honden zonder lijn te
laten lopen geldt overigens ook bij openbare
kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden.

Wat gaat u doen?
Als stembureaulid bent u verantwoordelijk voor:
het innemen en controleren van de stempassen
het uitreiken van de stembiljetten
het informeren van de kiezer met vragen over
stemmen
de controle op de inworp van de stembiljetten in de
stembus
het attenderen en toezien op de coronamatregelen
die op dat moment gelden
De bezetting van het stembureau is verdeeld in twee
dagdelen:
van 7.00 14.00 uur
van 14.00-21.00 uur
Het stembureau is deze keer gevestigd in Sporthal
Flidunen.
Houd er rekening mee dat u tijdens uw
werkzaamheden een mondkapje moet dragen.
-

-

-

-

Als uit meldingen blijkt dat een hond bij één of
meerdere bijtincidenten betrokken is geweest en
daarom een gevaar voor de omgeving (en andere
honden) kan opleveren, kan op grond van lid 2:59 van
de APV ook een aanlijngebod worden opgelegd voor
delen van de openbare ruimte waar normaal gesproken
geen aanlijngebod geldt. Bij herhaling kan zelfs een
muilkorfplicht voor de hond worden opgelegd.
Wij verzoeken de houders van honden er op toe te zien
dat zij hun viervoeter binnen de bebouwde kom en
andere delen van het eiland waar op grond van de APV
een aanlijngebod geldt niet los laten lopen.
Wij danken u voor uw medewerking.

-

-

-

-

Wie zoeken we precies?
u bent op de dag van stemming 1 8 jaar of ouder
u bent stressbestendig, representatief, nauwkeurig
en behulpzaam
u beheerst de Nederlandse taal goed en u kunt
duidelijk en helder communiceren
u bent minimaal een dagdeel beschikbaar
u bent op woensdag 1 7 maart na 21 .00 uur in de
gelegenheid om de stemmen te tellen
-

-

-

-

-

Voorbereiding
Om goed op uw taak voorbereid te zijn bent u verplicht
een training te volgen en deze met goed gevolg af te
sluiten. De training is op basis van een e-learning,
gewoon vanuit huis.
Wat wij bieden
een financiële vergoeding
eten en drinken op de verkiezingsdagen
Om alle stembureauleden veilig hun werk te kunnen
laten uitvoeren worden er veel beschermende
maatregelen tegen de verspreiding van corona
genomen, zoals kuchschermen, desinfectiemiddelen,
mondkapjes etcetera. Alle middelen worden door de
gemeente geleverd.
-

-

initiatiefrijke eilanders met goede
projectideeën gezocht
Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun
dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van
1 1 januari tot en met 4 februari 2021 weer subsidie
aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is
€ 1 .300.000,- beschikbaar voor heel Fryslân.
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf
bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun
gebied en ook de projecten opzetten. Initiatiefnemers
krijgen in verband met corona langer tijd om hun project
te realiseren. Om inspiratie op te doen kunnen
initiatiefnemers een kijkje nemen op “Projecten in
beeld” op de website van de provincie.
Adviescommissies met betrokken inwoners van de
regio’s beoordelen de projectaanvragen op onder
andere draagvlak en duurzaamheid.
Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën,
het opstellen van een projectplan en hulp bij de
subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk en
Doarpswurk. In de regio’s Noordoost en Noardwest kan
tevens subsidie uit de Europese LEADER regeling
aangevraagd worden. Belangrijk is dat het project
bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in
wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op
www.streekwu rk.frl/imf. www.streekwu rk.frl/leader of
www.doarpswu rk.frl.
,

naam zorgvilla en welzijnsgebouw
De Zorgvilla wordt eind januari in gebruik genomen.
Gemeente en Kwadrantgroep zijn op zoek naar een
geschikte naam voor de Zorgvilla en het nog te
bouwen Welzijnsgebouw. Wethouder De Ruijter
nodigt u allen uit suggesties voor de twee namen te
doen. Het mooist zijn twee bij elkaar passende namen.
Maar als u alleen voor de Zorgvilla een mooie naam
hebt bedacht, dan horen we die ook graag! U kunt uw
suggesties insturen naar boswijkvIieland nl. Het
college beoordeelt de inzendingen. De bedenker(s) van
de gekozen naam/namen krijgen een verrassing.
-

-

Aanmelden en meer informatie
Om u aan te melden (v56r 1 februari) of voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Jan Smit, e
mail: j.smitvlieland nl of 0562-452700.

loslopende honden
Zowel bij de gemeente als bij de politie komen met
enige regelmaat klachten binnen over loslopende
honden. Het is daarom goed de regels zoals die zijn

bericht van het Welzijnsteam Vlieland
Nu de Iockdown is verlengd met drie weken wordt er
nog meer een beroep gedaan op onze
zelfredzaamheid. Die zelfredzaamheid is niet meer zo
vanzelfsprekend als we geen beroep kunnen doen op
anderen. Hulp vragen aan je familie, vrienden, buren is
namelijk ook een vorm van zelfredzaamheid. Het is
goed mogelijk dat deze hulp of ondersteuning tijdelijk
wegvalt, door ziekte of angst om bij elkaar langs te
gaan en ziek te worden. Mocht u in een situatie zijn
waarbij dit het geval is en u kunt niet meer terugvallen
op de anders zo vanzelfsprekende hulp van uw
naasten neemt u dan gerust contact op met het
welzijnsteam op Vlieland.
Het welzijnsteam biedt u namelijk de mogelijkheid om
hulp in te schakelen voor eventuele boodschappen of
andere noodzakelijke klusjes die u, of uw naasten, niet
meer kunt doen.
Voor deze ondersteuning kunt u contact opnemen met
het Vlielands kwartier. Annemarie Kort is van ma t/m do
van 14.00 uurtot 17.00 uurtelefonisch 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.
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 ofjuist blij. Het hardop uitspreken wat je
dwars zit, is vaak al een stap in de goede richting.
Getrainde vrijwilligers geven je net even dat steuntje in
de rug. Neem contact op met de Luisterlijn via
telefoonnummer 0900- 0767 (normaal beltarief). Chat
of mail: www.deluisterlijn.nl
Jeugd CJG:
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een plek
waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en
professionals terecht kunnen met al hun vragen over
opvoeden en opgroeien.
Op deze website vindt u algemene
opvoedingsinformatie vanaf de geboorte van een kind
tot aan jong volwassenheid. Op deze site kun je een
vraag stellen, in contact komen met een professional
als je hulp nodig hebt, veelgestelde vragen bekijken of
je inschrijven voor de kennisquiz 1 nieuwsbrief.
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 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 1 1 :00 tot 20:00 uur en in het weekend en tijdens
feestdagen van 14:00 tot 20:00 uur.
Psychische ondersteuning:
Soms 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.
Mmd Korrelatie Bel: 0900-1450. Mail:
vraagkorrelatie. nI.
Het Nationale Zorgnummer: 0900-235678 ma-vrij 9.00
tot 13.00 uur.
Of kijk op de volgende sites:
https://wijzijnmind .nl/corona
https://www.ggznederland nI/themas/coronavirus
.

woningtoewijzing
In december is namens WoonFriesland de sociale
huurwoning Dorpsstraat 115 voor verhuur aangeboden.
Dit is een woning die volgens de
Huisvestingsverordening Vlieland 2020 qua
gezinsgrootte valt in de categorie ‘overig’ wat betekent
dat er geen voorrangsregels op van toepassing zijn.
De huur van de woning is hoger dan € 619,01,
waardoor er een bepaald inkomen vereist is op grond
van de eisen voor het ‘passend toewijzen’.
Woningzoekenden konden tot 9 december 2020 hun
belangstelling voor de woning kenbaar maken door het
indienen van een ingevuld inschrijiformulier plus de
vereiste documenten met betrekking tot de
economische binding en een inkomstenverklaring van
de belastingdienst.
Op de woning is door 22 belangstellenden mét een
economische binding gereageerd en 6 zonder
economische binding.
Bovenaan de lijst met belangstellenden stond, met 213
punten, de woningzoekende met inschrijfnummer
1508.05, ingeschreven sinds augustus 2015. Deze
woningzoekende is door de gemeente voorgedragen bij
WoonFriesland WoonFriesland heeft de woning
inmiddels toegewezen.
,

.

Eilandschilder
In 2017 werd, in navolging van het benoemen van een
eilanddichter in 2013, een eilandschilderbenoemd. Dit
om het ontstaan van kunst op het eiland aan te
moedigen en te promoten. Het museum Tromp’s Huys
selecteerde hiervoor Michaël Horn en de
gemeenteraad benoemde hem voor drie jaar tot
eilandschilder. In deze periode heeft hij een aantal
schilderijen gemaakt. Hij kreeg hiervoor een
bescheiden subsidie. De schilderijen worden
momenteel in het Tromp’s Huys tentoongesteld en ook
is er een mooi boekwerk verschenen. De drie jaren zijn
inmiddels om, maar het college heeft besloten dat
Michaël de titel eilandschilder mag houden zolang hij
op het eiland woont.
Voor een laatste termijn van drie jaar zal het
Tromps’Huys komend voorjaar nog een derde eiland
kunstenaar gaan selecteren.

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

*

,-+

Was vaak je handen.

Thuis

Houd 1,5 meter afstand.

Ishetdruk?Gadanweg.

Hoestenniesinje
elleboog.

Draag een mond kapje
waar dat verplicht is.

1.5M.

Winkelen en boodschappen
Ontvang max. z personen per dag

Vervoer en reizen

Niet-essentiële winkels dicht.

Blijfzoveel mogelijk thuis.

(excl. I?inderen t/m 12 jaar).

Onderanderesupermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Groepen
..

Binnenenbuiten:groepvan max.
personen oh huishouden.

Publiektoegankelijke locaties

&

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praltijtzlessen en

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids
specialisten verboden.

ondeftvijs voor Iwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Horeca en evenementen

6

Onderwijs en kinderopvang*

Contactberoepen

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Sport

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ookin hotels, mci. roomservice.

S
.

6

Buiten met max. personen op
1,5 meterafstand. Kinderen t/m17
jaar en topsporters uitgezonderd.

11 1

Reisalleen met het ovvoor
noodzakelijkereizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 39 maart.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

2
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Er is noodopvang voor kinderen
. .I
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

6

Kinderopvang dicht.

Binnensportlocaties dicht.

Evenementen verboden.

‘1?

Geen wedstrijden en groeps
lessen. Topsporters uitgezonderd.

r
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Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten ofhet pa en de inderopvanq vanaf
25januari geheel apen kunnen.

•:

alleen samenJkrijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:1

rijksoverheid.nl/coronavirus
ofbel 0800-1351

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 900 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 1 1 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
-

