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agenda raadsvergadering maandag 22
maart 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 beluisteren via de
website van de gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
a. Besluitenlijst raadsvergadering 15 februari 2021
b. Verslag raadsvergadering 16 februari 2021
c: Overzicht moties/toezeggingen per 15 februari
2021
Informeren
2. a: Mededelingen / stand van zaken
waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en Boswijk
b: Mededelingen corona-crisis
3. Informatie van het college
4. Ingekomen stukken
5. Vragenuurtje
6. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
7. Begraafplaats
8. Rapport Rekenkamercommissie De
Waddeneilanden – Zwembaden
9. 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.

tweede vaccinatie-ronde 60+ inwoners
Vlieland op 24 maart
Op woensdag 24 maart is het vaccinatieteam van GGD
Fryslân opnieuw aanwezig op Vlieland voor het
vaccineren van de 60-plus inwoners van het eiland.
Voor deze groep is het de tweede vaccinatie tegen het
coronavirus. De afspraken voor deze tweede vaccinatie
zijn al vastgelegd bij het maken van de eerste
prikafspraak. Alle bewoners met een afspraak voor een
tweede vaccinatie krijgen hiervoor een reminder per
sms of mail
Daarnaast kunnen de bewoners die tijdens ronde één
geen gehoor hebben gegeven aan de oproep tot
vaccinatie, vanaf zaterdag 20 maart 11.00 uur een
afspraak maken via het telefoonnummer 088-229 96
20. Het nummer is ook op zondag 21 en maandag 22
maart nog bereikbaar voor het maken van een afspraak
(van 9.00 en 17.00 uur).
Let op: u kunt alleen met een persoonlijke uitnodiging
een afspraak maken!

pad naar vuurtoren Vlieland vernoemd
naar Liesbeth List
Als eerbetoon aan de op Vlieland opgegroeide
zangeres, besloot het college van burgemeester en
wethouders de naam van dit pad te wijzigen van
‘Torenpad’ in “Liesbeth Listpad”.
Liesbeth had als aangenomen dochter van het
echtpaar Jaap en Marie List een gelukkige jeugd op
Vlieland. Op 18-jarige leeftijd vertrok ze echter naar
Amsterdam om een opleiding te gaan volgen aan de
modevakschool. In haar vrije tijd nam ze zangles.
Nadat ze meegedaan had aan de televisietalentenjacht
"Nieuwe Oogst" nam haar zangcarrière een grote
vlucht, zowel nationaal als internationaal. Voor haar
muziek ontving ze vele prijzen. In 2017 gaf Liesbeth
List aan definitief te stoppen met optreden. In datzelfde
jaar ging op 2 oktober “Liesbeth List, de musical” in
première. Aan het eind van die maand kwam de
biografie “Liesbeth List. De dochter van de
vuurtorenwachter” uit.
Op 25 maart 2020 overleed Liesbeth List op 78-jarige
leeftijd in haar slaap.
Liesbeth List is voor altijd onlosmakelijk met Vlieland
verbonden en het is een passend en blijvend eerbetoon
dat het pad naar de vuurtoren nu naar haar is
vernoemd als “Liesbeth Listpad”. Zodra de
coronamaatregelen het toelaten zal het straatnaambord
worden geplaatst en op feestelijke wijze worden
onthuld.

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 aanpassen van de huidige bedrijfsreclame
van de geldautomaat op en in het pand Dorpsstraat
120 te Vlieland (ingekomen 4 maart 2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen
•
Voor de vervanging van de huidige snackkar op
het perceel Badweg 1a te Vlieland (verzonden 11
maart 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.

afscheid van Joop Lichtenberg
De afgelopen vijfenhalf jaar heb ik met veel plezier
gewerkt in de beleidsfunctie voor Recreatie, Toerisme
en Economische Zaken bij onze gemeente Vlieland. In
die periode heb ik mogen werken binnen een
organisatie waar ik tien jaar geleden nog het beeld had
dat het een wat stoffige was, maar ondertussen weet
dat het tegendeel waar is.
Daarnaast heb ik samen gewerkt met verschillende
stichtingen en verenigingen die Vlieland kent en heb
veel respect gekregen voor de vrijwilligers in de
besturen. Fijn dat zoveel mensen zich nog steeds
willen inzetten voor een goede zaak! Ook buiten de
organisatie heb ik warme contacten mogen ervaren.
Toch ga ik de gemeente verlaten omdat ik de
pensioenleeftijd heb bereikt en er voor heb gekozen om
me met (andere) hobby’s bezig te gaan houden.
Gelukkig heb ik een goede opvolger in de persoon van
Liliane van Randen, die ik uiteraard veel succes wens.
Ik wil graag iedereen bedanken voor de samenwerking
en het vertrouwen!
Graag tot ziens ergens op ons mooie eiland.
Met vriendelijke groeten,
Joop Lichtenberg
Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme

collectevergunning
Amnesty International heeft een collectevergunning
gekregen voor 15 tot en met 20 maart.

uitnodiging webinar 24 maart 19:30 u
mogelijkheden voor Friese eilandinitiatieven
Beste eilandbewoner,
Het bruist op de eilanden van de initiatieven en ideeën;
van groot tot klein. Deze eilandinitiatieven versterken
de leefbaarheid op de Friese eilanden. Voor het
realiseren van een initiatief is soms geld nodig, soms
kunde en soms kennis. Er zijn een aantal nieuwe
mogelijkheden binnen het Iepen Mienskipsfûns (IMF)
die hierbij kunnen helpen. Daarnaast kan Doarpswurk
op verschillende manieren ondersteuning bieden bij het
realiseren van initiatieven.
Graag informeren wij u hierover via een online webinar
op woensdag 24 maart van 19:30 tot 21:00 uur.
Programma
19:30: Welkomstwoord en inleiding
Gespreksleider Nynke van der Hoef, teamleider
Streekwurk
19:40: Doarpswurk inspireert, ondersteunt en verbindt
Hendrik Tamsma, adviseur Doarpswurk
20:00: Wat is het Iepen Mienskipsfûns?
Streekwurk brengt initiatieven verder!
Durk Holwerda, gebiedscoördinator en Edwin
Zijlstra, projectadviseur Friese Waddeneilanden
bij Streekwurk
20:20: Korte pauze
20:25: Een praktijkvoorbeeld over het gezamenlijk
creëren van een ontmoetingsplek op het eiland.
Etty van der Veer en Joyce van Bon van het
Koningshuis op Schiermonnikoog
20:45: Gelegenheid tot het stellen van vragen en
afronding
21:00: Einde webinar
Aanmelden kan via info@doarpswurk.frl. o.v.v.
‘Webinar Streekwurk & Doarpswurk’.
Graag ontvangen wij van u uw voor- en achternaam,
evtueel naam organisatie en uw e-mailadres.
Na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt u een
bevestigingsmail met daarin een link om deel te kunnen
nemen in Zoom.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via
info@doarpswurk.frl of bel met 0566 – 625 010.
Graag tot ziens op 24 maart!
Met vriendelijke groet,
Doarpswurk & Streekwerk Waddeneilanden

Tweede Kamerverkiezing 2021
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u uw stem
uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal in de gemeente
Vlieland. Het stembureau is deze keer gevestigd in
Sporthal Flidunen.
Als u niet aan de gezondheidscheck voldoet, kunt u
zelf niet gaan stemmen. U kunt iemand anders
machtigen om voor u te gaan stemmen. Als u zelf gaat
stemmen moet u naast het inleveren van uw stempas
een geldig identiteitsbewijs tonen. Voor deze
verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal

5 jaar verlopen mag zijn. LET OP: zonder
identiteitsbewijs mag u niet stemmen.
Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs
Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.
Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet
vergeet mee te nemen. U bent verplicht deze te tonen
aan de voorzitter van het stembureau.
Gezondheidscheck
In de enveloppe met uw stempas is de informatie over
de gezondheidscheck bijgesloten. Voldoet u niet aan
de gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet gaan
stemmen, maar kunt u wel iemand machtigen om voor
u te gaan stemmen.
Voldoet u wel aan de gezondheidscheck, dan kunt u
zelf gaan stemmen. Volg dan de in het stemlokaal
geldende regels over afstand en hygiëne op. Kunt u de
geldende regels voor het betreden van het stemlokaal
niet opvolgen, dan kan de toegang u worden ontzegd of
wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. U heeft
dan niet uw stem uitgebracht. Als u het stemlokaal wilt
binnengaan, bent u verplicht een mondkapje te dragen.
Vervroegd stemmen
Als u zich kwetsbaar voelt, vanwege uw gezondheid,
heeft u de mogelijkheid om op maandag 15 maart en
dinsdag 16 maart in het stemlokaal Sporthal Flidunen,
eerder uw stem uit te brengen.

Briefstemmen voor inwoners ouder dan 70 jaar
Bent u 70 jaar of ouder dan kunt u ook per brief
stemmen. U heeft hiervoor inmiddels twee enveloppen
ontvangen.
In de eerste enveloppe vindt u:
- de stempasplus
- de gezondheidscheck
In de tweede enveloppe vindt u:
- het briefstembiljet
- de uitleg over briefstemmen
U kunt uw briefstem alleen nog uitbrengen door afgifte
op het gemeentehuis op 15 en 16 maart tussen 09.00
uur en 17.00 uur of op woensdag 17 maart van 07.30
uur tot 21.00 uur.
Het stemmen per brief is uiteraard geen verplichting.
Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede
Kamerverkiezing dus drie opties om te stemmen,
namelijk:
- stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart
2021;
- een volmacht geven aan een andere kiezer;
- per brief stemmen.

Waar kunt u stemmen
Het stemlokaal is gevestigd in Sporthal Flidunen,
Uitlegger 2 te Vlieland. Het stemlokaal is toegankelijk
voor mindervaliden. Het stemlokaal is geopend op
maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en woensdag 17
maart 2021 van 07.30 uur tot 21.00 uur. Uiteraard is
het stembureau dusdanig ingericht zodat alle
stemmers veilig hun stem kunnen uitbrengen.
Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u
stemmen.
Bent u op de dag van de stemming niet in de
gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, vraag
dan iemand anders uw stem uit te brengen via een
volmacht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de
naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de
gemeente Vlieland woont en ook een stempas heeft
ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de
gemachtigde niet meer dan drie machtigingen heeft
aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met
de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging
kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer
die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een
geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen.
Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument
maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente
Vlieland woont maar wel een stempas heeft ontvangen
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal. De hiervoor benodigde
formulieren kunt u aanvragen bij de afdeling
burgerzaken of downloaden van onze website. De
schriftelijke of elektronische aanvraag moet uiterlijk
vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente
zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het
volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw
identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.
Hoe en wanneer worden de stemmen geteld
De stembureaus sluiten woensdag 17 maart om 21.00
uur. Dan worden de uitgebrachte stemmen van die dag
op het Stembureau Sporthal Flidunen geteld. In de
raadzaal van het gemeentehuis worden op woensdag
17 maart de stemmen geteld die op 15 en 16 maart en
via briefstemmen zijn uitgebracht. Om 11.00 uur
worden de stemmen geteld van 15 maart, om 13.00 uur
de stemmen van 16 maart. Om 15.00 uur vindt de
vooropening plaats van de briefstemmen en daarna
volgt de telling. De uitslagen worden niet eerder
bekendgemaakt dan om 21.00 uur. De vooropening en
de tellingen zijn openbaar met inachtneming van de
coronaregels.
informatie
Op het gemeentehuis van Vlieland, afdeling
burgerzaken, kunt u alle informatie verkrijgen met
betrekking tot de verkiezing. Het gemeentehuis is van
maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur tot
12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00
uur. Telefonisch bereikbaar onder nummer 0562452700. Het e-mailadres van de afdeling burgerzaken
is burgerzaken@vlieland.nl. Informatie over de
verkiezingen kunt u ook vinden op de website van de
gemeente: www.vlieland.nl.

rijden met motorvoertuigen op het strand
Om met een motorvoertuig op het strand te mogen rijden
moet dit voertuig een door de RDW goedgekeurd voertuig
zijn. Dit zijn voertuigen waarvoor een kenteken is
afgegeven.
Een uitzondering hierop zijn landbouw- en bosbouwvoertuigen. Het is echter wel zo dat ook landbouw- en
bosbouwvoertuigen, als ze harder kunnen rijden dan 6 km
per uur en op de openbare weg rijden, volgens nieuwe
wetgeving vanaf 1 januari 2021 zich moeten laten
registreren bij de RDW zodat zij een kenteken krijgen. Deze
voertuigen moeten in ieder geval over een kenteken gaan
beschikken vóór 1 januari 2022. Vanaf deze datum mogen
deze voertuigen, als zij niet beschikken over een kenteken,
niet meer over de openbare weg rijden.
Het registreren van deze voertuigen kan tot 1 januari 2022.

gebruik crossbaan
In een overleg met de gebruikers van de crossbaan en het
N2000 uitvoeringsteam is onlangs het gebruik van
crossbaan en strandgebruik besproken. In het Natura 2000beheerplan Vlieland zijn afspraken gemaakt over het
gebruik van de crossbaan om de schade aan de
natuurwaarden zo klein mogelijk te houden. Tijdens het
overleg is bekeken of deze afspraken nog voldoen. Voor
zowel de gebruikers (motorcrossers) als het N2000 team
zijn de afspraken als positief ervaren. Zodoende zijn er
geen aanpassingen van de afspraken uit het beheerplan
nodig. In de bijgaande luchtfoto uit het beheerplan is te
zien welke gebieden gebruikt kunnen worden door de
crossers.

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

