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bericht van de
burgemeester
Beste mensen
Als je hier op Vlieland in
deze tijd van het jaar ‘s
avonds een stukje loopt of
fietst kom je meestal weinig mensen tegen. Ik loop laat
op de avond altijd een laatste rondje met m’n hond en
dan lijkt het wel alsof ik de enige inwoner van Vlieland
ben. Behalve als het waait is het dan helemaal stil met
op de achtergrond het geluid van de zee. En als het
helder is een prachtige sterrenhemel.
De avonden zullen nog stiller worden nu er vanaf
zaterdag een avondklok is ingevoerd. Tussen 21.00 en
4.30 uur mag niemand buiten zijn. Daar zijn een paar
uitzonderingen op die u kunt nalezen in het overzicht
op de achterkant van deze nieuwsbrief. Om er voor te
zorgen dat we binnen afzienbare tijd de grootste
corona-ellende achter ons hebben gelaten is een
aanscherping van de maatregelen nodig gebleken.
Leuk? Absoluut niet. Maar wel noodzakelijk omdat het
aantal besmettingen onvoldoende daalt en we het risico
lopen op een derde golf in maart.
Soms kan het niet anders dan dat er toch mensen naar
buiten m6eten. Denk aan calamiteiten waarbij
hulpverleners aan het werk moeten. Er is door
werkgevers uitgezocht voor wie dat eventueel kan
gelden en die medewerkers krijgen een
werkgeversverklaring die bewijst dat het hen is
toegestaan dan wel buiten te zijn. Omdat in eerste
instantie de avondklok vroeger leek te zullen ingaan is
er overleg geweest met rederij Doeksen. Nu de
avondklok om 21 .00 uur ingaat kan iedereen na
ontscheping op tijd thuis zijn. De rederij is zich er van
bewust dat het nodig is dat nu n3g meer dan anders de
boot op tijd op Vlieland moet zijn.
Ik hoop oprecht dat we het niet laten aankomen op
handhaving, maar dat iedereen zijn of haar
verantwoordelijkheid neemt en binnen is en blijft
gedurende de avondklok. Als we ons met z’n allen
goed houden aan alle corona-maatregelen inclusief de
avondklok dan hebben we de meeste kans dat we over
niet al te lange tijd weer terug gaan naar (veel) meer
verruimingen en op enig moment weer terug naar
normaal.
Blijf oog houden voor elkaar en meld het als er zorgen
zijn over mensen die dreigen te vereenzamen of die
anderszins tussen wal en schip raken. Al kunnen we
niet echt samen zijn, we hebben elkaar wel nodig. En
weet: we komen hier met z’n allen door heen!
Tineke Schokker, burgemeester
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agenda raadsvergadering
maandag 25 januari 2021
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 volgen via de website
van de gemeente ofde QR code onderaan deze tekst:
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 2019 GR Fryslân West en NV
Empatec
12. Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregïo Fryslân
13. 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.

Scan deze QR-code voor het digitaal bijwonen van de
raadsvergadering

gedupeerden Kinderopvang
Toeslagen Affaire
Het is volop in het nieuws: de grote problemen die
ontstaan zijn bij gezinnen door de Kinderopvang
Toeslagen Affaire.
Op dit moment zijn er bij de gemeente Vlieland geen
gedupeerde gezinnen bekend. Privacyregels verbieden
dat de Belastingdienst de gegevens van deze gezinnen
doorgeeft aan de gemeente. Mocht u wel tot de
gedupeerden behoren dan vragen we u om contact op
te nemen met de gemeente. Dan kunnen we samen
met u kijken wat er nodig is aan ondersteuning op het
gebied van inkomen, kosten, (dreigende) schulden, of
andere hulpvragen.
U kunt zich melden bij het Vlielands Kwartier,
a.kort@vlieland.nl, tel. 06-15249717 of bij de betrokken
beleidsmedewerker s.terveen@vlieland.nl 06-11747814

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor werk of werkzaamheden uitvoeren
• Voor het aanbrengen van een grondwal op het
perceel Duinkersoord 82b te Vlieland (ingekomen
18 januari 2021).
• Voor het aanbrengen van een grondwal op het
perceel Vliepark 21 te Vlieland (ingekomen 18
januari 2021).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand
Dorpsstraat 8 te Vlieland (ingekomen 20 januari
2021)
voor handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten
• Voor aanpassingen aan daken, goten, kozijnen,
ramen en deuren van het rijksmonument
Dorpsstraat 81 te Vlieland (ingekomen 20 januari
2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

geaccordeerde melding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende melding hebben geaccordeerd:
melding brandveilig gebruik
• Voor het brandveilig gebruik van het Zorggebouw,
Boslaan 1 te Vlieland (verzonden 20 januari 2021).
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.

pakket beschermingsmiddelen
GGD Fryslân biedt mantelzorgers, vrijwilligers en
zorgmedewerkers een pakket aan met Persoonlijke
Beschermingsmiddelen (waaronder o.a. mondkapjes
en hand-desinfectie-middel). Een pakket is gratis af te
halen bij de Huisartsenpraktijk te Vlieland.

logeervoorziening MCL
In een gesprek met de seniorenvereniging VESV heeft
wethouder Elsje de Ruijter samen met
beleidsmedewerker Sandra ter Veen toegelicht waarom
het college besloten had niet te willen investeren in een
logeervoorziening bij het MCL. De directie van het MCL
heeft namelijk overtuigend laten zien over ruimte te
beschikken waar naasten kunnen verblijven. Uit het
gesprek met de VESV bleek dat het in de praktijk niet
gemakkelijk is om voor deze ruimte in aanmerking te
komen. Voor het college is dat belangrijke informatie en
reden om navraag te doen bij MCL.
Tegelijkertijd is de gemeente al begonnen
mogelijkheden te zoeken om onze inwoners te
ontlasten bij het zoeken naar een verblijfplaats bij een
naaste die in het ziekenhuis ligt. Dit omdat je als patiënt
ook in Groningen of Sneek opgenomen kunt worden.
Daarbij komt dat er in het logeerhuis maar twee
slaapkamers zijn. Als die bezet zijn bent u alsnog
aangewezen op een alternatief. Er is dus geen garantie
op logeerplek bij het ziekenhuis. Dan zoeken wij liever
naar een andere mogelijkheid.
In het gesprek met de VESV zijn knelpunten en
mogelijkheden besproken. De gemeente gaat sowieso
navraag doen bij MCL naar de werkwijze. Maar gaat
ook kijken naar andere mogelijkheden. Wellicht kan er
iets met vouchers geregeld worden, misschien kan de
zorgverzekeraar hierin iets betekenen. Of kunnen er
afspraken worden gemaakt met omliggende hotels.
Ook zal er een verkennend gesprek worden gepland
met de stichting op Terschelling.
Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.

bericht van de begrafeniscommissie
De “oude Bieb” is in de afgelopen weken heel mooi
opgeknapt en aangepast om de praktijk voor
fysiotherapie en de Begrafenis Commissie (BC) een
tijdelijke huisvesting te bieden. Op het moment van
schrijven zijn er voor de BC twee ruimtes gereed
gemaakt die een vervanging bieden voor de ruimtes die
tot voor kort in de Uiterton werden gebruikt. De eerste
ruimte is geschikt gemaakt om als opbaarruimte te
dienen. Hierin kan een kist met een kistkoeling
geplaatst worden, zodat nabestaanden hun dierbare
overledene kunnen bezoeken, zoals in de aula in de
Uiterton ook steeds gebruikelijk was.
Er zijn stoelen en een tafeltje geplaatst om deze
opbaarkamer niet alleen functioneel maar ook sfeervol
te maken. Zoals ook in de Uiterton gebruikelijk was kan
er een overledene worden opgebaard en kunnen
nabestaanden (familie) een sleutel krijgen om op hun
tijd een bezoek te brengen.
Daarnaast dient deze aula ook als vertrekpunt voor een
begrafenis of crematie. Als BC willen wij, ondanks de
gewijzigde locatie, de mooie traditie in ere houden om
een rouwstoet te vormen en de gang door de
Dorpsstraat te maken. Uiteraard doen wij dit in overleg
met de nabestaanden.
De tweede ruimte is ingericht als sectiekamer. Hierin
staat een verzorgingstafel en zijn er ook de

noodzakelijke artikelen voorradig die we gebruiken voor
een uitvaart.
Al met al is er in samenspraak met de gemeente een
uitstekende tijdelijke voorziening gemaakt om onze
dienstverlening te kunnen blijven verlenen.
Als er in de komende maanden nog gelegenheid is om
een formele opening te houden (onder voorbehoud van
de coronamaatregelen) dan zullen wij namens de
Commissie aanwezig zijn om u de ruimtes te laten zien
maar zeker ook om u voorlichting te geven over hoe wij
u kunnen ondersteunen bij een overlijden en een
uitvaart.

afscheid Uiterton
Op 28 januari verhuizen de bewoners van de Uiterton
naar de nieuwe zorgvilla. De Uiterton is dan leeg. Wie
de Uiterton voor de sloop nog wil bezoeken, kan dat
doen op vrijdag 29 en zaterdagmorgen 30 januari. U
kunt zich aanmelden tot en met woensdag 27 januari bij
Tiny van der Hoek
(tiny.van.der.hoek@kwadrantgroep.nl of tel. 0650054902). Zij plant uw bezoek dan in. Er mag niet
meer dan één persoon of huishouden tegelijk naar
binnen.
Er staan nog enkele spullen die meegenomen kunnen
worden als daar een kleine donatie voor de nieuwe
zorgwoning tegenover staat.

forse uitbreiding steun- en
herstelpakket
Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en
economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat
zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit
een loodzware periode is voor ondernemers. De
coronacrisis is inmiddels ook een langlopende
economische crisis, waarbij veel ondernemers en
werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken,
reserves zijn opgebruikt. Maatregelen zijn verzwaard
en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering
het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.
Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag
gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden
voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.
Voor meer informatie kijk op rijksoverheid.nl of scan
onderstaande QR-code:

oefeningen defensie Vliehors
Jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht
oefenen in week 4 en 5 op de Vliehors Range op
Vlieland in het afwerpen van bommen met explosieve
lading. Het gaat om het type MK84 (500 ponders). Op
27 en 28 januari wordt er tussen 10.00 uur en 15.30 uur
geoefend en van 1 tot en met 4 februari tussen 08.30
uur en 15.30 uur. Vliegers trainen dagelijks om hun
vaardigheden op peil te houden. Het afwerpen van
bommen is één van deze vaardigheden.
Tijdens oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland
voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is
gemarkeerd met waarschuwingsborden en tijdens
oefeningen voorzien van rode vlaggen.
Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau
Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel
meetposten in, waarbij de geconstateerde
weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende
geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen
uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele
meetposten staan in direct contact met de
verkeerstoren van de Vliehors Range.
Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op
luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina
766. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de
vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via
luchtmacht.nl/geluidshinder
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Avondklok: blijf binnen
Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

21.00 uur

4.30 uur

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.
Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn:
Bij een calamiteit

Voor werk

Dringende (medische) hulp aan
mensen en dieren

Reizen naar het buitenland en
terug naar Nederland

Uitlaten van een aangelijnde
hond (dit doe je alleen)

Na een oproep van een rechter of
officier van justitie

Voor een uitvaart

Een examen voor mbo, hbo of wo.

Kijk op rijksoverheid.nl/
avondklok voor de
mogelijke verklaring(en)
die je bij je moet hebben
als het toch noodzakelijk is
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de
avondklok naar buiten,
dan loop je het risico op
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok
of bel 0800-1351

