uit het kastje
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bericht van wethouder
Dick Visser
Beste Vlielanders,
Inmiddels is het apri’ en zitten we al
bijna vier maanden in een lockdown.
Gelukkig mogen en kunnen we allemaal nog wel
reizen. Daar maken vooral onze gasten ook gebruik
van.
Zo hadden we afgelopen paasweekend behoorlijk wat
mensen op ons eiland die ook allemaal met de boot
heen en weer moesten. Neem daar de bijzondere
weersomstandigheden bij en dan weet je dat daar best
wel eens wat momenten uit voort komen dat het veel
improvisatie vergt om alles goed te laten verlopen. Bij
Doeksen moest op het laatste moment de
dienstregeling aangepast worden vanwege het uitvallen
van de sneldienst. Veel passagiers moesten
omgeboekt worden hetgeen tot volle boten heeft geleid.
In de Dorpsstraat was het weer even wennen aan de
drukte maar dit heeft geen onwenselijke situaties
opgeleverd. Inmiddels houden de meeste mensen wel
afstand of worden ze er door anderen wel op gewezen.
Zo maken we ons langzaam weer klaar voor de
komende feestdagen en de zomer.
In de media verschijnen gelukkig ook de eerste
berichten dat we mogelijk vanaf eind april weer wat
meer ruimte krijgen en ook de terrassen weer open
kunnen. Dit geeft dan voor de horeca weer ruimte, fijn
als de gasten daar weer terecht kunnen.
Meer ruimte voor allerlei activiteiten, daar worden we
allemaal blij van want volgens mij zijn we er allemaal
wel klaar mee.
Helaas zullen er ook nog wel wat beperkingen blijven.
Het is nog lang niet zover dat we het coronavirus de
baas zijn. En ook ondanks dat een groot deel van ons
al gevaccineerd is blijven er ook nog steeds
besmettingen plaats vinden.
Daarom moeten we ons allemaal goed aan de regels
blijven houden, zodat we het virus beheersbaar houden
maar tegelijk ook zoveel mogelijk vrijheid krijgen.

Dick Visser
wethouder

10 april 2021

agenda raadsvergadering
maandag 19 april
aanvang 19:30 uur
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.
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 22 maart 2021
b: Overzicht moties/toezeggingen per 22 maart
2021
Informeren
3. a: Mededelingen / 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
Bespreken
8. Discussienota de Dorpsstraat
Besluiten
9. Programma Waddeneilanden
10. Beleidsnotitie mantelzorgondersteuning en
waardering 2021- 2025
1 1 Verordening adviesraad Sociaal Domein
Noardwest Fryslân 2021
12. Begroting Stichting 00V
1 3. Verzoek om leningen Stichting Recreatiebelangen
Vlieland
14. Lening aan Duinwijck Gasvrij
1 5. FUMO wijziging GR
16. FUMO concept begroting 2022
1 7. 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.

oproep Waddenburgemeesters

aanwezigheid Curant mobiele mondzorg

In een brief van 4 april aan de voorzitters van de
Veiligheidsregios Fryslân en Noord Holland hebben de
burgemeesters van de vijf Waddeneilanden gepleit voor het
zo spoedig mogelijk openstellen van de terrassen, met
inachtneming van de anderhalve meter-maatregel. Dit met
de bedoeling om de verspreiding van de toeristen op het
eiland beter te kunnen reguleren.
Daarnaast is in de brief gepleit voor het vaccineren van lle
inwoners van de Waddeneilanden van 1 8 jaar en ouder.
Dit om het risico voor de eilanders op besmetting door de
vele toeristen die de eilanden bezoeken, te verkleinen.

Curant mobiele Mondzorg is volgende week van 1 2 tot 17
april aanwezig op Vlieland.
Het is gelukt om een ruimte te vinden waar de tandarts haar
werkzaamheden uit kan voeren.
Dit is in de praktijk van Ankelien Kadijk, Dorpsstraat 1 49. U
kunt de voorste ingang nemen.
Curant Mondzorg is bereikbaar via telefoonnummer 0681923234
De gemeente heeft bij uitzondering (in verband met het
maatschappelijke belang) toestemming verleend aan de
tandarts voor het parkeren in de Burgemeester Rablaan in
verband met de nachtelijke stroomvoorziening van het
materiaal in de bus.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen:
voor slopen en/of asbest verwijderen (melding)
.
Voor de sloop van en asbest verwijderen in het pand
Duinkersoord 18 te Vlieland (ingekomen 2 april 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 slopen en/of asbest verwijderen (melding)
.
Voor de sloop van en asbest verwijderen in het pand
Duinkersoord 18 te Vlieland (verzonden 7 april 2021).
voor bouwen
.
Voor de verbouw van het pand De Blinkerd 2 te Vlieland
(verzonden 7 april 2021)
.
Voor de vervangende nieuwbouw van het pand
Duinkersoord 62A te Vlieland (verzonden 7 april 2021).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
.

Voor de verbouw van de huidige winkel tot 6
appartementen in het pand Dorpsstraat 5 te Vlieland
(ingekomen 1 1 februari 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.

plaatsing noodaggregaten Liander
Van 1 2 tot 25 april zal Liander werkzaamheden uitvoeren
op Vlieland. Dit om een oplossing te creëren voor de
mogelijkheid dat wanneer er zich een storing aan de
Wadkabel voordoet, waardoor een aggregaat wordt
ingeschakeld, een eventueel overschot aan op het eiland
opgewekte elektriciteit niet kan worden afgevoerd. Hiervoor
worden er een frequentieregelaar en een piekbeveiliger
geïnstalleerd. In principe zal hierdoor de stroom niet hoeven
te worden onderbroken.
Toch worden voor de zekerheid voorafgaand aan 1 2 april
tijdelijk vijf mobiele noodstroomaggregaten geplaatst in het
dorp. Dit voor het geval dat de stroom ongepland toch even
uitvalt. Het kan zijn dat er één op een parkeerplaats bij u in
de buurt wordt geplaatst. Wij vragen hiervoor uw begrip. De
inwoners van Vlieland zullen ook door middel van een brief
door Liander worden geïnformeerd.

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 (1 3 april
aanstaande) 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.

inzameling oud papier
De Stichting Ophaaldienst Vlieland komt op zaterdag bij het
papier inzamelen steeds vaker oud papier van bedrijven
tegen. Bedrijven moeten hun oud papier echter zelf naar de
milieustraat brengen, dit mag niet op zaterdag aan de weg
worden gezet.
Ook wordt oud papier regelmatig al de avond van te voren
aan de weg gezet. U wordt vriendelijk verzocht dit niet te
doen. Bij slecht weer verweken de dozen en zijn ze niet
meer te tillen en met harde wind waait het papier alle
kanten op.
Namens de S.O.V. alvast bedankt voor uw medewerking!

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:
06-46351 579 e-mail : info@vlieland.nl website: ww’vv.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
-

