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bericht van de burgemeester
twee keer in de roos
Deze week was voor Vlieland
een week met in ieder geval
twee markante
gebeurtenissen. Beide van
belang voor Vlieland en tegelijk
totaal verschillend van elkaar:
de voordracht voor de nieuwe
burgemeester en het
vaccineren van ruim 300
inwoners van Vlieland.
De voordracht voor de nieuwe burgemeester
Dinsdagavond was er eerst een besloten vergadering
van de gemeenteraad en daarna een bijzondere
raadsvergadering. In die bijzondere raadsvergadering
is de aanbeveling voor de benoeming van de
burgemeester van Vlieland openbaar gemaakt.
Mevrouw Hopman heeft als voorzitter van de
vertrouwenscommissie eerst verantwoording afgelegd
over het proces. Aansluitend heeft zij de aanbeveling
voor de benoeming van de burgemeester van Vlieland
openbaar gemaakt: de heer Michiel Schrier wordt
voorgedragen als nieuwe burgemeester van Vlieland.
Voor mij als uw huidige burgemeester mooi en eervol
om die vergaderingen voor te zitten. Het is met veel
genoegen dat ik op deze plek niet alleen de heer
Schrier van harte feliciteer, maar ook de Vlielanders!
Covid19-vaccinaties
Afgelopen dinsdag werd de Bolder omgetoverd tot
priklocatie. Nils van Mourik van de GGD kwam met zijn
mensen naar Vlieland om samen met een heel aantal
Vlielanders alles klaar te maken voor de Covidvaccinaties van de volgende dag. Het is een heel
geregel geweest, maar uiteindelijk is het gelukt het
vaccineren van de eilanders op hun eiland te laten
plaatsvinden. Op Vlieland kreeg o.a. iedereen die
boven de 60 is een uitnodiging voor een vaccinatie. Dat
op Vlieland (en Schiermonnikoog) nu al de mensen
vanaf 60 jaar gevaccineerd worden heeft te maken met
de hoeveelheid vaccins die per keer vervoerd worden.
Bovendien is het efficiënter om niet voor elke
leeftijdscategorie te moeten afreizen als er toch
voldoende vaccins naar het eiland komen. Het maken
van de afspraak was met name op de eerste dag best
een uitdaging. Ondanks het feit dat er 12 medewerkers
in het callcenter zaten kwamen de bellers er maar
moeizaam doorheen. Geen wonder: in de eerste 45
minuten kwamen er 1775 telefoontjes binnen! Veel
belangstelling dus op de Waddeneilanden. Woensdag
liep het vaccineren in de Bolder gesmeerd. Brief en
legitimatiebewijs tonen, een gezondheidscheck en
vervolgens gaan zitten en gevaccineerd worden. Het
ging bijna sneller dan dat ik dit opschrijf… Daarna een
kwartier wachten, zodat goed in de gaten gehouden

20 februari 2021
kon worden of alles goed ging als je geprikt was. Dat
kwartier wachten was wat mij betreft aan de korte kant,
want het was heel gezellig; je raakte in gesprek met de
lotgenoten die ook hun kwartier moesten ‘uitzitten’. Op
24 maart krijgen degenen die afgelopen woensdag voor
de eerste keer gevaccineerd zijn hun tweede prik. De
afspraken zijn al gemaakt. Iedereen die heeft
bijgedragen aan de ‘prikactie’: van harte bedankt!

Tineke Schokker
burgemeester

persbericht
Michiel Schrier aanbevolen als nieuwe
burgemeester van Vlieland

Op 16 februari heeft de gemeenteraad in een besloten
vergadering het besluit genomen om de heer Michiel
Schrier aan te bevelen als burgemeester van Vlieland.
De heer Schrier is 48 jaar en woont in
Drachtstercompagnie met zijn vrouw en drie kinderen.
Schrier is momenteel statenlid en fractievoorzitter
namens de SP in Provinciale Staten van Fryslân en
tevens raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad
van Smallingerland. Van 2015-2019 was de heer
Schrier gedeputeerde in de Provincie Fryslân.
De vertrouwenscommissie ziet in de heer Schrier een
rustige, stabiele persoonlijkheid met een goed
inlevingsvermogen, een bruggenbouwer, iemand die
goed bij de Vlielander bevolking past.
Als de minister instemt met de voordracht dan zal de
heer Schrier op 10 mei zijn intrede doen op Vlieland. Hij
volgt dan mevrouw Schokker op, die begin mei
afscheid neemt van de gemeente.

besluitenlijst raadsvergadering
maandag 15 februari 2021
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
digitale openbare vergadering op 15 februari 2021,
heeft de hierna volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 25 januari 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
2. Ingekomen stukken
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel
af te handelen
3. Vaststelling bestemmingsplan Oost-Vlieland –
Dorpsstraat 5, 89 en 139
De raad besluit:
Het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland –
Dorpsstraat 5, 89 en 139, bekend onder en
geometrisch vastgelegd als NL.IMRO.0096.20191980ON01, ongewijzigd vast te stellen.
4. Oprichten werkgeversvereniging samenwerkende
veiligheidsregio's (Wvsv)
De raad besluit:
Geen zienswijze in te dienen over deelname aan de
Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s.
5. Motie vreemd aan de orde van de dag - NLV –
GroenWit : bestemmingsplan Vlieland Kom
De raad verzoekt het college:
• Om geen beleid meer te voeren inzake de
kruimelregeling. Dit vooruitlopend op de
omgevingswet waar deze kruimelregeling volledig
komt te vervallen;
• Onderzoek te doen naar de juridische
mogelijkheden om deze aanpassingen op te nemen
in bestemmingsplan Vlieland kom;
• In dit onderzoek mee te nemen of deze
aanpassingen ook met terugwerkende kracht
geïmplementeerd kunnen worden;
• Deze juridische mogelijkheden de raad van Vlieland
voor te leggen.
Vlieland, 15 februari 2021
De voorzitter, C. Schokker-Strampel
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg
U kunt de raadsstukken inzien door
de QR-code hiernaast te scannen.
U komt dan op de pagina van iBabs
en vult in site: ‘Vlieland’, emailadres: ‘burger’ en wachtwoord:
‘burger’

ontwerp beleidsregels werken en
werkzaamheden
recreatiewoningengebied
Het college van burgemeester en wethouders,
bijeengekomen in een vergadering op 16 februari 2021,
heeft het besluit genomen in te stemmen met de
ontwerp beleidsregels en deze gedurende zes weken
ter visie te leggen.
In het bestemmingsplan Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland is een vergunningenstelsel
opgenomen voor een aantal werken en
werkzaamheden, zoals het ophogen en afgraven van
gronden en het aanbrengen of verwijderen van
beplanting. Hieraan is een toetsingskader verbonden.
De toepassing daarvan en de werkwijze om tot

beoordelingen te komen, roept de nodige vragen op.
De beleidsregels moeten voor de gemeente,
Staatsbosbeheer en de gebruikers van het gebied meer
duidelijkheid gaan geven.
Indienen zienswijzen
De ontwerp beleidsregels liggen voor een ieder vanaf
maandag 22 februari tot en met maandag 5 april 2021
ter visie. Tijdens deze periode kan een ieder zijn of
haar zienswijzen tegen de beleidsregels kenbaar
maken, door een gemotiveerde mondelinge of
schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor het maken
van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met
mevrouw M. Veerdig (tel. 0562-452707). Schriftelijke
zienswijzen stuurt u aan burgemeester en wethouders
van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.
Zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden
ingediend aan de heer J. Kleefstra
(j.kleefstra@vlieland.nl).
U kunt de ontwerp beleidsregels inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis, enkel op
afspraak. Het document is digitaal beschikbaar via de
website van de gemeente Vlieland: www.vlieland.nl
onder Zelf regelen / Publicaties en bekendmakingen /
Ruimtelijke plannen / Bestemmingsplannen.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
• Voor de verbouw van de huidige winkel tot 6
appartementen in het pand Dorpsstraat 5 te
Vlieland (ingekomen 11 februari 2021).
• Voor de bouw van vier boshuisjes op het perceel
Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 15 februari
2021).
• Voor de vervangende nieuwbouw van het pand
Duinkersoord 62A te Vlieland (ingekomen 17
februari 2021).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de verbouw/verduurzaming van het pand
Dorpsstraat 71 te Vlieland (ingekomen 15 februari
2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor handelen met gevolgen voor beschermde
monumenten
• Voor aanpassingen aan daken, goten, kozijnen,
ramen en deuren van het rijksmonument
Dorpsstraat 81 te Vlieland (verzonden 17 februari
2021).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand
Dorpsstraat 8 te Vlieland (verzonden 17 februari
2021)
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een vaste trap aan de
buitenzijde van het pand Nieuwestraat 28 te

•

Vlieland (verzonden 17 februari 2021).
Voor de vervanging van de bestaande buitentrap op
het perceel Lutinelaan 2 te Vlieland (verzonden 17
februari 2021).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
• Voor vervangende nieuwbouw van het pand
Vliepark 22 te Vlieland (ingekomen 18 december
2020).
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.

toelichting verzamelaanslag
gemeentelijke belastingen en
WOZ-beschikking 2021
Binnenkort ontvangt iedere inwoner van Vlieland weer
de aanslag gemeentelijke belastingen. Ook de
eigenaren van onroerend goed op Vlieland die geen
inwoner zijn, ontvangen zo’n aanslag. Met deze
aanslag worden de volgende belastingen opgelegd,
voor zover ze voor u van toepassing zijn:
- onroerendezaakbelasting (bij eigenaren van
woningen en bij gebruikers en eigenaren van
bedrijfspanden)
- afvalstoffenheffing (kosten afvalinzameling
huishoudens)
- reinigingsrechten (kosten inzameling bedrijfsafval)
- rioolheffing
- hondenbelasting
- precariobelasting (voor het gebruik van openbare
gemeentegrond zoals de Dorpsstraat)
De toeristenbelasting en de forensenbelasting staan
niet vermeld op de verzamelaanslag. Als die
belastingsoorten voor u van toepassing zijn, ontvangt u
daarover afzonderlijk bericht.
De gemeenten Vlieland en Texel hebben het heffen en
invorderen van bijna al hun belastingen uitbesteed aan
de gemeente Leeuwarden. Hierdoor vermindert de
kwetsbaarheid die het gevolg is van de geringe
schaalgrootte van beide gemeenten. Bovendien
ontstaat zo in de regio een samenwerkingsvorm met
een robuuste omvang die deze gespecialiseerde en
(wet-)technisch gecompliceerde werksoort op een
kwalitatief goed niveau uitvoert.
Het betekent wel dat u met uw vragen over de
belastingaanslag niet meer bij de gemeente Vlieland
terecht kunt. Vragen over uw belastingaanslag kunt u
stellen via het algemene telefoonnummer van de
gemeente Leeuwarden: 14058. Ook kunt u uw vragen

per mail stellen op het adres: beIastingen@vlieland.nl.
De gemeente Vlieland heeft bovendien een digitale
belastingbalie. U kunt zelf uw belastinggegevens inzien
en een aantal van uw belastingzaken regelen. Om
gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie
moet u wel beschikken over een DigiD-code. U kunt
met de digitale belastingbalie onder andere:
-

uw aanslag bekijken
uw WOZ-beschikking bekijken
uw taxatieverslag bekijken en afdrukken
een bezwaarschrift indienen
kwijtschelding aanvragen
een betalingsregeling aanvragen
uw automatische incasso regelen
een hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting
uw aanvragen raadplegen

De belastingbalie gemeente Vlieland is te benaderen
op het internet via de website van de gemeente
Vlieland (www.vlieland.nl) of rechtstreeks:
https://digitalebelastingbalie.vlieland.nl/
Betalingsregeling
Wanneer u financiële problemen hebt, b.v. vanwege de
corona maatregelen, dan kunt u een betalingsregeling
aanvragen. U kunt bij de gemeente een schriftelijk
verzoek bij het onderstaande adres indienen. Ook kunt
u deze aanvragen via de digitale belastingbalie:
https://digitalebelastingbalie.vlieland.nl/
Als de gemeente akkoord gaat, mag u de
gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.
Overige vragen
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de
afdeling Belastingen
van de gemeente Leeuwarden:
- telefoon 14 058
- e-mail beIastingen@vlieland.nl
- website www.Vlieland.nl
- postadres
Team Belastingen gemeente Vlieland
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Een uitgebreide toelichting over de verzamelaanslag
gemeentelijke belastingen en WOZ beschikking 2021
vindt u op de website van de gemeente:
www.vlieland.nl

informatieavond plannen Havenweg 3
Op woensdag 24 februari organiseert Kuiper Vastgoed
Vlieland B.V. een digitale informatieavond over de
nieuwbouw van het hotel aan de Havenweg 3. Er wordt
een presentatie gegeven over de plannen en hierna is
er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook zijn
wethouder Dick Visser en de projectverantwoordelijke
van de gemeente Vlieland aanwezig.
Het programma ziet er als volgt uit:
19:30 uur Welkomstwoord door de heer Arnoud Olie
(architect / algemeen directeur B+O) en
introductie door wethouder Dick Visser
19:40 uur Presentatie plan
19:55 uur Toelichting te volgen procedure
20:00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
20:15 uur Einde programma
U kunt zich aanmelden via info@benoarchitects.com
Na aanmelding ontvangt u één à twee dagen van
tevoren een link en de inlogcode voor de Zoombijeenkomst.

TPV zoekt fotografen

RRE voor koopwoningen verlengd
De Regeling Reductie Energiegebruik is een
subsidieregeling voor eigenaren van koopwoningen,
waaronder ook vakantiewoningen vallen. De RRE is
vanwege de coronamaatregelen verlengd tot en met 31
december 2021.
Wat houdt de regeling in?
Particuliere bezitters van (recreatie)woningen kunnen
maximaal € 90,- per koopwoning subsidie krijgen voor
uitgaven die zij doen aan energiebesparende maatregelen.
Uiteindelijk doel is een reductie van CO2-uitstoot.

Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) zoekt één of
meerdere enthousiaste (hobby) fotografen met die het jaar
rond foto’s willen maken, waarop Vlieland met haar gasten
en bewoners in alle seizoenen te zien is. De foto’s kunnen
worden gebruikt voor de destinatiesite die op dit moment
voor Vlieland wordt gemaakt en eind mei live gaat. Het
betreft vrijwilligerswerk.
Fotografen die zich aanmelden krijgen nadere mondelinge
uitleg over de onderwerpen waar behoefte aan is.
Maak je toch al regelmatig foto’s tijdens wandel- of
fietstochten over het eiland en lijkt het je leuk hieraan mee
te doen, dan kun je een mail sturen naar de
contentmanager van de site:
Joop Lichtenberg (joop.lichtenberg@gmail.com, mobiel
nummer 06-53812364)

Welke maatregelen worden vergoed?
Onder de regeling vallen onder andere de aanschaf en het
aanbrengen van radiatorfolie, een waterbesparende
douchekop, led verlichting of leidingisolatie.
Het bedrag van € 90,- mag ook besteed worden als bijdrage
aan grotere maatregelen. Grotere maatregelen zijn onder
andere: de aanschaf van zuinige apparatuur, het waterzijdig
inregelen van de cv-installatie en het instellen van
elektrische vloerverwarming etc.
Voor meer informatie en het
aanvraagformulier scan de QR-code
hiernaast:

stook niet bij windstil of mistig weer!

Door gebrek aan wind of bij mist blijven rookgassen om het
huis hangen. Dit is schadelijk voor uw gezondheid en voor
die van uw buren. Een windkracht van minder dan 2 op de
schaal van Beaufort wordt beschouwd
als windstil weer.
Voor meer informatie en tips uit de
‘toolkit houtrook’ bekijk de pagina van
de rijksoverheid: https://bit.ly/35mbers
of scan de QR-code:

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

