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agenda raadsvergadering
maandag 15 februari 2021

ontwerp wijzigingsplan Oostelijke
Eilandlodges Bosrandzone Stortemelk

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.

Overeenkomstig artikel 3.8.1 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp
wijzigingsplan ‘Vlieand Oostelijke Eilandlodges
Bosrandzone Stortemelk’ gedurende een termijn van
zes weken voor belanghebbenden ter inzage ligt.

1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2021
b: Overzicht moties/toezeggingen per 25 januari
2021
In formeren
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. Vaststelling bestemmingsplan Oost-Vlieland
Dorpsstraat 5, 89 en 139
9. Oprichten werkgeversvereniging samenwerkende
veiligheidsregio’s (Wvsv)
1 0. 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, 06-387391 52 of
griffier@vlieland.nl.

.
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agenda bijzondere raadsvergadering
16 februari 2021
Aanvang 20:30 uur
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.
1
2.

.

3.
4.

Opening en vaststellen agenda
Verantwoording gevolgde proces door de voorzitter
van de Vertrouwenscommissie
Openbaarmaking aanbeveling voor de benoeming
van de burgemeester van Vlieland
Sluiting

Al enige tijd bestaan er plannen om camping
Stortemelk uit te breiden in de bosrandzone tussen de
camping en de Kampweg. Hier worden zogenaamde
‘eilandlodges’ (recreatiewoningen) voorgesteld in een
bosrijke setting. De plannen voor de eilandlodges zijn
uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. De uitbreiding
wordt gefaseerd ontwikkeld. De eerste en tweede fase
omvatten de bouw 1 8 lodges in het westelijk deel van
de bosrandzone en zijn inmiddels gerealiseerd. De
derde fase is nu aangebroken en behelst de bouw van
4 eilandlodges in het oostelijk deel van de
bosrandzone. Deze boshuisjes zijn specifiek gericht op
het onderbrengen van groepen van maximaal 8
personen. De gemeente Vlieland wil medewerking
verlenen aan het voornemen door gebruik te maken
van een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in
het bestemmingsplan ‘Recreatieve voorzieningen’. Om
hier toepassing aan te geven, is dit wijzigingsplan
opgesteld.
Indienen zienswijzen
Het ontwerp wijzigingsplan en de bijbehorende stukken
liggen vanaf maandag 8 februari 2021 tot en met
maandag 22 maart 2021 ter inzage. Tijdens deze
periode is het voor belanghebbenden mogelijk een
gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in
te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen
neemt u contact op met mevrouw M. Veerdig (tel. 0562452707). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de e
mail indienen.

u kunt het ontwerp wijzigingsplan inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het ontwerp wijzigingsplan is digitaal beschikbaar via
de website van de gemeente Vlieland: www.vlieland.nl
onder Zelf regelen/ Publicaties en bekendmakingen!
Ruimtelijke plannen! Bestemmingsplannen.
Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is:
NL.IMRO.0096.20201 621 -ONO1
parkeren bij de zorgvilla
Onder de huidige omstandigheden, tijdens de sloop en
bouw op het perceel van de Uiterton, is er maar weinig
parkeerruimte in de directe omgeving. Wij verzoeken
een ieder om de twee parkeerplaatsen voor de zorgvilla
zo veel mogelijk alleen te gebruiken voor activiteiten die
verband houden met de zorgvilla.

voorontwerp Crisis- en herstelwet
bestemmingsplan Oosterseveld
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 25 januari 2021, heeft het
besluit genomen in te stemmen met voorontwerp
bestemmingsplan Oosterseveld en dit vrij te geven voor
de inspraak- en overlegprocedure.
De gemeente Vlieland wil het geldende
bestemmingsplan voor het bedrijventerrein
Oosterseveld en het naastgelegen havengebied
actualiseren. De gemeente Vlieland kiest ervoor om, in
plaats van een 'gewoon' bestemmingsplan, een
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen.
Aanleiding voor dit plan zijn mogelijke toekomstige
ontwikkelingen op het bedrijventerrein en de komst van
de Omgevingswet op 1 januari 2022. De gemeente
heeft de ambitie om nu al met het nieuwe instrument
omgevingsplan te oefenen. Dit doet de gemeente niet
alleen, maar samen met de inwoners en ondernemers
van Vlieland, stakeholders en ketenpartners (zoals de
provincie, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer en de FUMO). De Omgevingswet
geldt nu nog niet, daarom is het plan nog geen echt
omgevingsplan, maar een variant tussen het
bestemmingsplan en het omgevingsplan in. We
noemen dit plan daarom, vooruitlopend op de nieuwe
Omgevingswet, een pilot-omgevingsplan onder de
Crisis- en herstelwet (Chw). Het is feitelijk gezien een
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte waarmee op
een aantal aspecten van de huidige wet- en
regelgeving kan worden afgeweken.
Het bestemmingsplan omvat hetzelfde gebied zoals dat
nu ook in een apart bestemmingsplan is vastgelegd,
met het bedrijventerrein, de jachthaven, de helihaven,
de rioolwaterzuivering en de aangrenzende gronden.
Het plan is inhoudelijk en procesmatig breeduit met
belanghebbenden, ketenpartners en gemeenteraad
besproken. Dat alles heeft uiteindelijk geleid tot een
voorontwerpbestemmingsplan dat nu in procedure
wordt gebracht. Binnen die procedure kunnen
betrokkenen hun standpunten omtrent het plan
inbrengen.
Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 8 februari 2021 tot en
met maandag 22 maart 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 / Publicaties en
bekendmakingen / Ruimtelijke plannen /
Bestemmingsplannen.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de vervanging van de bestaande buitentrap op
het perceel Lutinelaan 2 te Vlieland (ingekomen 4
februari 2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

in dialoog met 12+ jeugd
Corona heeft impact op iedereen. Maar ook zéker op
de pubers en jongvolwassenen. Je vrienden minder
zien, niet naar school kunnen en geen stage kunnen
lopen.
Als gemeente willen we graag weten hoe de jeugd van
13 tot 23 jaar de huidige tijd ervaart, waar lopen ze
tegen aan, waar hebben ze behoefte aan en hoe kijken
ze naar de toekomst?
Afgelopen week zijn we gestart met de gesprekken op
het voortgezet onderwijs van “De Jutter”. En wat levert
het al mooie, wisselende reacties op…
De één vindt het wel prima, de ander mist enorm het
contact en weer een ander wil heel graag een
“Vlielands evenement” met muziek en theater waar we
elkaar kunnen ontmoeten als alles weer voorbij is.
Ook hebben we een aantal jong volwassenen (van 18
tot 23 jaar) gevraagd om met ons in gesprek te gaan.
De komende twee weken zijn we nog de verhalen aan
het ophalen. Aan de hand van de uitkomsten gaan we
kijken wat er nodig is, wat er kan en hoe de gemeente
hierin een ondersteunende rol kan spelen.
Oproep:
We willen ook graag van de jeugd van 13 tot 18 jaar die
aan de wal naar school gaat horen hoe het met ze
gaat! Wil jij je verhaal vertellen en meepraten? Dan kun
je dit laten weten aan:
Luna, buurtcoach, 06-21312503, luna@sportfryslan.nl
Sandra ter Veen, beleidsmedewerker, 06-11747814,
s.terveen@vlieland.nl

ophaaldag wit- en bruingoed
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten.
Meld uw wit- en bruingoedafval tenminste één werkdag
voor de ophaaldag aan. Dit kunt u telefonisch doen of
via de website van de gemeente Vlieland.

snoeien
Van maandag 8 tot vrijdag 19 februari zal de gemeente
met behulp van een hoogwerker bomen snoeien in het
dorp. Hierdoor kan er enige hinder ontstaan voor het
verkeer en voetgangers. Wij vragen hiervoor uw begrip

aandacht voor bewegen!

even voorstellen…

bericht van Vlielands kwartier, TCV’91, Flidunen & de
Buurtcoach

Per 1 februari is Caroline Hoogstraten
bij de gemeente komen werken op de
afdeling financiën. Voorstellen is
eigenlijk niet nodig, want Caroline
woont op Vlieland en was tot voor kort
werkzaam bij Rederij Doeksen en de
Rabobank. Caroline heeft een hbodiploma overheidsfinanciën en heeft in het verleden
ook stage gelopen bij de gemeente Vlieland. Zij zal
samen met de senior beleidsmedewerker
verantwoordelijk zijn voor de financiële administratie
van de gemeente, het verrichten van interne
controlemaatregelen en het onderhouden van
contacten met de accountant

We zijn inmiddels bijna een jaar verder nadat Corona
zijn intrede deed. We hebben regelmatig aandacht
gehad voor de psychische gevolgen die dit heeft en
waar u terecht kunt met vragen of voor een luisterend
oor. Inmiddels is duidelijk dat een gezonde leefstijl en
een fit lijf belangrijk zijn om je zowel fysiek als mentaal
goed te voelen.
In deze tijden is het daarom extra belangrijk om goed
voor je lichaam te zorgen. Regelmatig bewegen is
hierin erg belangrijk. Wist je dat beweging niet alleen je
lichaam gezond houdt, maar ook het hoofd? Beweging
zorgt voor een betere concentratie en mentale
gezondheid. Maar hoe zorg je ervoor dat je voldoende
(binnen) beweegt in deze tijden? Daag jezelf uit!
Bewegen kan op allerlei manieren. We zetten een
aantal mogelijkheden voor je op een rij:
Tennis
Buiten tennissen is één van de weinige sporten die nog
toegestaan zijn onder de huidige maatregelen. Ook op
Vlieland kun je nog in beweging blijven op de
allweather-banen van TCV’91. De tennisvereniging wil
zoveel mogelijk mensen (als toegestaan is) de
mogelijkheid geven om buiten te blijven bewegen. Je
kunt tot en met 31 maart gratis op proef lid worden van
TCV'91. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan
tennislessen op eigen niveau deel te nemen voor 5
euro per les. De lessen worden overeenkomstig de
geldende maatregelen gegeven aan maximaal twee
personen en één trainer per baan. Iedereen is welkom:
jeugd, volwassenen, senioren en mensen die een
aangepaste vorm van tennis nodig hebben. Voor
aanmelden of meer informatie:
info@tennisclubvlieland.nl.
Apps
Er zijn leuke apps die je kunt gebruiken om aan je
dagelijkse beweging te werken. Hieronder een paar
voorbeelden:
Ommetje hersenstichting:
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/
Samen gezond: https://www.menzis.nl/over-menzis/inde-praktijk/samengezond
Je verdient het met fitcoins!
https://www.itsmylife24.nl
Flidunen
Flidunen heeft op dit moment een
beperkt aanbod in de buitenlucht
wat past binnen de maatregelen.
Je kunt je les boeken via de app van
eversports: www.eversports.nl
Ook start Flidunen vanaf deze week
met personal training.
Buurtcoach
Onze buurtcoach, Luna Stavenuiter, kan u voorzien van
extra tips of, mocht u meer behoefte hebben aan een
individueel advies op maat, dan is dat ook mogelijk.
Neem gerust contact met Luna op tel: 06-21312503 email: luna@sportfryslan.nl

Er vinden momenteel wat verschuivingen plaats binnen
de gemeentelijke organisatie. Door het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd en het vertrek van een
aantal beleidsambtenaren wordt er zowel intern als
extern gezocht naar mensen die de opengevallen
plekken kunnen invullen. We zijn blij dat we met
Caroline een inwoner van Vlieland in dienst hebben
kunnen nemen.

vacatures
De gemeente Vlieland heeft momenteel twee
vacatures. Op korte termijn zoeken wij een:
medewerker beleid en projecten Leefomgeving voor
32-36 uur per week; (reageren vóór 10 februari)
beleidsmedewerker Bestuurlijk
Juridische Zaken
voor 28 - 32 uur per week; (reageren
vóór 15 februari)
Kijk voor meer informatie op de website
van de gemeente Vlieland:

houtkachel: houd rekening met elkaar!
Het is winter en wat is er gezelliger dan een lekker
vuurtje stoken in je houtkachel of open haard!
Denk er wel aan dat het ook voor flink wat overlast kan
zorgen voor omwonenden. Niet alleen
door geuroverlast maar de fijnstof die
wordt uitgestoten is heel ongezond,
zeker als je al een luchtwegaandoening
hebt. Als je stookt terwijl de
weersomstandigheden daarvoor niet
geschikt zijn, zoals bij windstil of mistig
weer blijft de rook hangen.
Er is nu een handige site waarop je kunt zien of de
weersomstandigheden gunstig zijn:
www.stookwijzer.nu.
Ook de volgende vijf tips komen van deze website:
Stook alleen droog en onbehandeld hout.
• Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar
gestookt wordt.
• Laat minstens één keer per jaar uw schoorsteen
vegen door een erkend vakman.
• Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout dus
niet smoren én laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
• Maak een houtvuur aan met kleine houtjes en steek
deze van bovenaf aan.
Weetje: een moderne houtkachel stoot per kilo
gestookt hout ongeveer evenveel fijnstof uit als een
vrachtwagenrit van 350 kilometer.
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