Jaargang 23, nummer 15

raadsvergadering maandag 19 april
aanvang 19:30 uur
De vergadering wordt gehouden in het strandhotel. 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 (https://bit.ly/3tco19z)
of door de QR-code te scannen

agenda
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
11. Verordening adviesraad Sociaal Domein Noardwest
Fryslân 2021
12. Begroting Stichting OOV
13. Verzoek om leningen Stichting Recreatiebelangen
Vlieland
14. Lening aan Duinwijck Gasvrij
15. FUMO wijziging GR
16. FUMO concept begroting 2022
17. 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.

17 april 2021

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor verlenging van het tijdelijk gebruik van
theaterzaal Bierbrouwerij Fortuna als filmzaal voor
filmweekenden van Podium Vlieland (ingekomen 23
maart 2021).
voor bouwen
• Voor uitbreiding van het pand Korenmansweg 19-21
te Vlieland (ingekomen 9 april 2021).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor verduurzaming van het pand Dorpsstraat 71 te
Vlieland (ingekomen 13 april 2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende vergunningen/ontheffingen hebben verleend:
Strandexploitatievergunning
• Paal 50, instructie strand- en watersporten, verleend
6 april 2021;
• Vlieland Outdoorcenter, instructie strand- en
watersporten, verleend 6 april 2021
• Harry’s Beach Essentials, venten van dranken en
etenswaren op het strand, verleend 7 april 2021;
• Harry’s Beach Essentials, verhuur van strandbedden
en parasols op het strand, verleend 7 april 2021;
• Maria’s IJs, venten van dranken en etenswaren op
het strand, verleend 7 april 2021;
• Badhuys Vlieland Exploitatie BV, venten van dranken
en etenswaren op het strand, verleend 7 april 2021.
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

uitgifte standplaatsvergunning
Op 27 februari heeft de gemeente Vlieland de uitgifte
van de standplaatsvergunning op de hoek Willem de
Vlaminghweg / Badweg aangekondigd. Er kon
ingeschreven worden tot en met 15 maart. Hierop
hebben 9 gegadigden gereageerd waardoor er geloot
moest worden. Deze loting heeft inmiddels
plaatsgevonden op woensdag 14 april.
De heer T. Hermsen is bij deze loting als eerste uit de
bus gekomen en is daarmee de kandidaat
standplaatshouder.

melding Activiteitenbesluit
Ontvangen van WestCord Hotel De Wadden een
melding op 13 maart 2018. Betreft: er zijn diverse
interne verbouwingen uitgevoerd.
Locatie: Dorpsstraat 61, 8899 AD Vlieland, gemeente
Vlieland.
Voor deze melding gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, email info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

donker waar mogelijk, licht waar nodig
De gemeenteraad heeft in december 2020 besloten het
beleidsplan openbare verlichting met als ondertitel
“donker waar mogelijk, licht waar nodig” vast te stellen.
Hiermee zijn beleidskaders vastgesteld voor het beheer
en onderhoud en de vernieuwing van openbare
verlichting, om keuzes te (kunnen) maken om
bijvoorbeeld de openbare ruimte meer of minder te
verlichten, de huidige verlichting aan te passen en/of te
verduurzamen, en donkerte als waarde te borgen.
Het college heeft recent een voorstel goedgekeurd om
op bepaalde locaties aanpassingen uit te voeren aan
de openbare verlichting op Vlieland. De keuzes voor
aanpassingen aan de openbare verlichting worden
gemaakt volgens het afwegingskader per gebiedstype
dat in het beleidsplan opgenomen is.
In het voorstel is
opgenomen dat een
twintigtal armaturen zal
worden vervangen door
LED verlichting, vijf
lantaarnpalen zullen
worden verplaatst, er
komen drie nieuwe
lantaarnpalen of
verlichtingspunten bij en één lantaarnpaal zal definitief
verwijderd worden. Waar mogelijk zullen er
bewegingssensoren toegepast worden, die de
verlichting dimmen indien er geen beweging is.
Buurtbewoners en betrokkenen zullen op de hoogte
worden gebracht van de geplande aanpassingen aan
de straatverlichting die de gemeente zal (laten)
uitvoeren door de onderhoudsaannemer, die binnenkort
de opdracht zal krijgen. Wij hopen dat dit project vóór
de zomer uitgevoerd is.

ontwerp participatiebeleid gemeente
Vlieland
Het college van burgemeester en wethouders heeft op
16 maart 2021 het besluit genomen in te stemmen met
het ontwerp participatiebeleid. Dit beleidsstuk is
vervolgens informeel met de raad besproken op 6 april
2021.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de
Omgevingswet op 1 januari 2022 is de gemeente
begonnen met het inrichten van het belangrijkste
instrumentarium onder de Omgevingswet. Dit
instrumentarium bestaat voor de gemeente uit de
omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan en
de omgevingsvergunning. Participatie is bij al deze
instrumenten een verplicht onderdeel.
Participatie is het
in een vroeg
stadium
betrekken van
burgers, bedrijven
en andere
belanghebbenden
bij plannen voor
de fysieke
leefomgeving. Participatie zorgt niet alleen voor meer
kennis, expertise en creativiteit, maar vergroot ook het
draagvlak en leidt tot minder bezwaar- en
beroepsprocedures. In de Omgevingswet wordt
onderkend dat participatie maatwerk is.
In de Omgevingswet en bijbehorende regelingen zijn
regels opgenomen die toezien op participatie. Onder
meer is een bepaling opgenomen waarin staat dat de
gemeenteraad activiteiten kan aanwijzen waarbij
participatie van en overleg met derden verplicht is,
voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning
voor een activiteit kan worden gedaan. Op visie-,
programma- en planniveau heeft de gemeente zelf een
motiveringsplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente bij
het inrichten van het instrumentarium moet aangeven
op welke wijze zij de samenleving bij de inrichting heeft
betrokken, en wat zij met de input daarvan heeft
gedaan.
Het ontwerp participatiebeleid is bedoeld om voor alle
instrumenten een denklijn uit te werken voor de
participatie. Per instrument geldt een andere
benadering voor participatie. Het doel van dit beleid is
om per instrument te beschrijven op welke manier de
verplichte participatie plaats kan vinden. Het is een
leidraad die duidelijk aangeeft wat er gedaan moet
worden, maar laat ruimte om per situatie aanvullend te
kijken wat er nog meer of anders gedaan kan worden.
Dit met het oog op een zo efficiënt mogelijke
raadpleging van burgers, bedrijven en andere
belanghebbenden.
Indienen zienswijzen
Het ontwerp participatiebeleid ligt voor een ieder vanaf
maandag 19 april tot en met maandag 31 mei 2021 ter
visie. Tijdens deze periode kan een ieder zijn of haar
zienswijzen tegen dit document kenbaar maken, door
een gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze
in te dienen. Voor het maken van mondelinge
zienswijzen neemt u contact op met de heer J.
Kleefstra (tel. 06-11742571). 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 het ontwerp participatiebeleid 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.

IMF tweede tender: eilanders met
goede projectideeën gezocht
Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun
dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van
19 april tot en met 20 mei 2021 weer subsidie
aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze
tweede tender 1,4 miljoen euro beschikbaar voor heel
Fryslân.
Van onderaf
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zélf
bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun
gebied en ook de projecten opzetten. Initiatiefnemers
krijgen in verband met corona langer tijd om hun project
te realiseren. Om inspiratie op te doen kunnen
initiatiefnemers een kijkje nemen op “Projecten in
beeld” op de website van de provincie.
Adviescommissies met betrokken inwoners van de
regio’s beoordelen de projectaanvragen op onder
andere draagvlak en duurzaamheid.
Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën,
het opstellen van een projectplan en hulp bij de
subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk en
Doarpswurk. In de regio’s Noordoost en Noardwest kan
tevens subsidie uit de Europese LEADER regeling
aangevraagd worden. Belangrijk is dat het project
bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in
wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op
www.streekwurk.frl/imf., www.streekwurk.frl/leader of
www.doarpswurk.frl.

subsidies uit het IMF voor projecten
op Vlieland eerste tender
Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de
provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven vanuit de
mienskip. In totaal gaat er ruim 191.762 euro naar
leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden. Voor
Vlieland zijn de volgende subsidies verstrekt:
Waterroute Vlieland
De waterkringloop op Vlieland wordt op een unieke
manier in beeld gebracht. Via een route naar keuze met
verschillende afstanden, kan men al wandelend,
fietsend of op andere sportieve wijze zien hoe op
Vlieland met water wordt omgegaan. Vlieland is het
enige Friese Waddeneiland met een eigen
zoetwaterbubbel en voorziet zelfstandig in het
drinkwater. Tijdens de route worden Vlielanders en
eilandbezoekers op een spannende en leuke manier
uitgedaagd om een nieuw perspectief op water te
ontdekken. Namelijk door een combinatie van fysieke
inspanning, het bedienen en leren begrijpen van een
waterinstallatie en verhelderende en verdiepende
kennis en bewustzijn. Een creatief plan om mensen te
bewegen en tegelijkertijd anders te laten kijken, denken
en doen met water.
De totale projectkosten bedragen 224.339 euro. Vanuit

het IMF wordt 72.939 euro subsidie bijgedragen.
Licht- en geluidsinstallatie sportcomplex Flidunen
Het zwembad, de sporthal en ook de fitnessruimte
krijgen een nieuwe licht- en geluidsinstallatie om
Flidunen aantrekkelijker te maken voor jong en oud. Er
worden veel nieuwe (sport)activiteiten ontwikkeld en
bestaande activiteiten krijgen een nieuw jasje. Flidunen
timmert zo aan de weg om de Vlielanders en haar
bezoeker weer een mooie plek te bieden om lekker in
beweging te komen.
Investering: € 63.000
Subsidie: € 25.200
Energie neutrale koffie en thee op Vlieland
Bewoners en bezoekers van Vlieland kunnen
binnenkort genieten van duurzaam geproduceerde
koffie en thee. De koffiebranderij op het eiland brandt
de groene bonen op energie afkomstig van
zonnepanelen. De thee, bestaande uit kruiden van het
eiland, wordt gedroogd met de restwarmte. Bijzonder is
ook dat de producten worden verpakt in
composteerbaar materiaal. De restproducten gaan naar
andere ondernemers op het eiland die duurzaam en
innovatief bezig zijn met het kweken van
oesterzwammen.
Investering: € 25.091
Subsidie: € 10.000
Oesterzwammen kweken op Vlieland
In een bunker op de Vuurboetsduin komt een
oesterzwamkwekerij met gebruik van koffiedik. Dit
restafval dat nu niet afgevoerd hoeft te worden naar de
vaste wal is een ideale grondstof. Daarnaast wordt
onderzocht welke duurzame producten nog meer te
maken zijn van koffiedik zoals koffiebekers en bestek.
Investering: € 24.740
Subsidie: € 9.896

strandschoonmaak
Jaarlijks wordt er begin april een strandschoonmaak
georganiseerd waar vele vrijwilligers aan deelnemen.
Vanwege de coronamaatregelen gaat dat dit jaar niet
door. Gelukkig blijkt dat steeds meer mensen tijdens
een strandwandeling aangespoeld afval meenemen,
om het in de containers bij de strandovergangen te
deponeren. Deze containers worden wekelijks geleegd.
Ook zijn er eilanders die, als ze met hun auto op het
strand zijn, het afval meenemen dat bij een strandpaal
is neergezet om het later in een container te
deponeren. Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en
gemeente willen voor deze spontane acties hun grote
waardering uitspreken. Zo houden we met elkaar het
strand schoon!

tuinafval dinsdag 20 april
Op dinsdag 20 april wordt tuinafval opgehaald. U hoeft
uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een vaste
route. Eigenaren van een vakantiewoning in het
zomerhuizenterrein kunnen hun tuinafval in de
daarvoor bestemde vakken bij de ondergrondse
containers deponeren.

overnachtingsmogelijkheden voor
naasten tijdens ziekenhuisopname

De prijs per nacht per kamer bedraagt voor particulieren
€35.

Vanuit de raad zijn vorig jaar vragen gesteld over de keuze
van het college om voorlopig niet te investeren in de
oprichting van de stichting logeervoorziening MCL. Deze
keuze was gebaseerd op de mogelijkheden die er nu al zijn
(zowel in het MCL zelf als ook daarbuiten) en dat deze
logeervoorziening een zeer beperkt aantal bedden biedt.
Het college heeft toegezegd in gesprek te gaan met de
VESV over huidige knelpunten en onderzoek te doen naar
bestaande mogelijkheden.
De gevonden mogelijkheden zetten we nu voor u op een rij:

We blijven als gemeente ook contact houden met de
stichting op Terschelling over de ontwikkelingen. Zo is
bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een lidmaatschap
geopperd.

Leeuwarden (MCL)
In het MCL
• Rooming-in, daar waar mogelijk
• Op enkele afdelingen zijn familiekamers (afdeling J, L, U
en IC).
Dit is alleen mogelijk bij levensbedreigende situaties en na
beoordeling van de zorg.
Buiten het MCL
Unithoofden en avond/nachthoofden zijn in bezit van
vouchers (vraag gerust om hulp bij het reserveren)
waarmee de korting op de hotelkamerprijzen kan worden
verkregen voor Campanile, Westcord WTC, Van der Valk
en Oranje Hotel Leeuwarden. De vouchers worden voorzien
van een naam, paraaf en datum, meegegeven aan de
familie en ingeleverd bij het hotel.de verpleging kan u
informeren over de prijzen.
Groningen (UMCG)
Als familie of naaste van iemand die in het UMCG verblijft
kunt u met korting overnachten in het NH Hotel tegenover
het UMCG. Als er voldoende plaats is, kunt u blijven zo lang
de behandeling van uw familielid duurt.
U overnacht in een 2-persoonskamer, ook als u alleen bent.
Deze kamer kost zonder ontbijt 53 euro. Het ontbijt kost 10
euro per persoon. U kunt een verpleegkundige vragen om
te reserveren. Als u niet via de verpleegafdeling reserveert,
betaalt u de normale prijs.
Bij langdurige opname kunt u in een aantal gevallen gebruik
maken van Familiehuizen (bij opname van kinderen of
transplantaties en sommige andere gevallen). U kunt hier
op de afdeling naar informeren.
Amsterdam (AMC)
Het AMC biedt gastenverblijven. De kamers zijn bestemd
voor maximaal twee personen. Er is een badkamer en
keukentje aanwezig.
Tarieven: zondag t/m vrijdag € 60,- per kamer per nacht,
vrijdag t/m zondag € 50,- per kamer per nacht. U meldt zich
aan door te bellen naar telefoonnummer 0345 - 568616 van
Stichting Dienstverlening Senioren (kantoortijden).
Verder zijn er volop hotels in de buurt. Als u onverwachts
een overnachting nodig heeft kunt u altijd vragen om hulp
op de afdeling of servicebalie.

te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de volgende
sociale huurwoning voor verhuur wordt aangeboden:

Nieuwestraat 34c
Indeling: begane grond:
woonkamer 18,3 m2
keuken
7,1 m2
toilet
slaapkamer 11 m2
berging
4,5 m2
badkamer
3 m2
tuin
40 m2
netto huurprijs per maand:

€ 527,65

Categorie sociale huurwoning
Deze woning is door de gemeente Vlieland conform de
Huisvestingsverordening gekenmerkt als ‘overig’. Dit
betekent dat er qua gezinssamenstelling geen
voorrangsregel op van toepassing is. De woning
heeft echter één slaapkamer en is daarmee slechts
geschikt voor bewoning door één persoon of een
stel. De woning is gelijkvloers.
Of u qua inkomen voor deze woning in aanmerking
kunt komen kunt u zien op de pagina van WoonFriesland
over passend toewijzen: https://bit.ly/365zijo
(Scan de QR-code)
Belangstelling kenbaar maken
Een ieder die staat ingeschreven bij de gemeente Vlieland
als woningzoekende kan zijn/haar belangstelling kenbaar
maken door middel van een formulier dat u kunt
downloaden op www.vlieland.nl of kunt afhalen bij het
gemeentehuis. U kunt het ingevulde formulier met bijlagen
mailen naar info@vlieland.nl of een papieren versie
afgegeven bij of in de brievenbus doen van het
gemeentehuis.

Let op! Bijlagen bijvoegen!
Samen met het inschrijfformulier dient u de volgende
bijlagen bij te voegen, OOK indien u deze al eerder heeft
aangeleverd:
• een actueel bewijs van economische binding
• een inkomensverklaring 2020 van uzelf en van uw
eventuele partner en/of meerderjarige medebewoner.
Uw kind, ook als hij/zij 18 jaar of ouder is, wordt hierin
niet meegerekend.
• als de inkomensverklaring 2020 nog niet beschikbaar is
dan die van 2019.
Amsterdam (VUmc)
U kunt een inkomensverklaring downloaden op
Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc
www.belastingdienst.nl of kosteloos aanvragen via
biedt u de mogelijkheid om te overnachten in een van de 25
telefoonnummer (0800) 0543.
moderne kamers. Deze zijn op loopafstand van het
Inschrijven voor deze woning kan tot uiterlijk
ziekenhuis.
maandag 26 april 2021 9.00 uur.
U kunt via de verpleging of telefonisch een kamer
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden
aanvragen via telefoonnummer 020- 4440555.
ingediend, waar geen inschrijfnummer op staat vermeld,
De prijs voor een kamer in het gastenverblijf houdt het
niet volledig zijn ingevuld of waarbij niet de gevraagde
VUmc bewust laag zodat het voor iedereen betaalbaar is.
bijlagen worden bijgevoegd worden niet in behandeling
genomen.
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

