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afscheid Tineke Schokker
Zes jaar burgemeester op Vlieland: de tijd is
omgevlogen! 6 mei het afscheid en op 11 mei rijdt de
verhuiswagen voor. Het lijkt de dag van gisteren dat de
CdK begin 2015 aan mij vroeg of ik wilde nadenken
over een waarnemerschap op Vlieland. Ik was acht jaar
gedeputeerde geweest en ik zou in principe weer terug
naar mijn oude baan: dean bij de internationale
opleiding Tourism Management bij Stenden in
Leeuwarden. Samen met Lou zwaar nadenken over het
verzoek en het antwoord is inmiddels bekend: het werd
een ja. Op 7 april 2015 ben ik gestart op Vlieland en
aanstaande zondagnacht 00.00 uur eindigt bij
Koninklijk Besluit mijn burgemeesterschap hier op
Vlieland.
En als je terugkijkt is er in die tijd heel veel gebeurd.
Onze hele nieuwe school is gebouwd, de leerlingen en
leerkrachten voelen zich er thuis en werken er goed en
met veel plezier. De Uiterton is verdwenen en er is al
een prachtig eerste gebouw van de nieuwe zorgbuurt
verschenen. Bewoners en medewerkers voelen zich er
al helemaal thuis en ik hoor alleen maar positieve
geluiden. Dat geldt ook voor de vele nieuwe huizen die
op Vlieland gebouwd zijn. Een uitkomst voor Vlieland,
waar voldoende huisvesting al jaren een uitdaging was.
Te veel om op te noemen en een bewijs van de inzet
en het doorzettingsvermogen van de Vlielanders. Zo’n
kleine gemeenschap waar zoveel gerealiseerd is, is
indrukwekkend. Net zo indrukwekkend als de inzet van
velen bij het opruimen van de troep die op het strand
lag na de containerramp met de MSC Zoë. In twee
dagen tijd alles opgeruimd dankzij de inzet van vele
Vlielanders.
De tradities die op Vlieland in ere gehouden worden:
het brommerrijden; de wijze waarop hier de
dodenherdenking gehouden wordt; de viering van
Koningsdag; noem het maar op. Een hele waardevolle
was voor mij de manier waarop hier een begrafenis
gebeurt: de indrukwekkende stoet door de Dorpsstraat
waar alles dan gesloten is. Die tradities dragen bij aan
een sterke gemeenschap en zijn er tegelijkertijd het
bewijs van. Natuurlijk is het jammer dat we door corona
veel zaken niet konden doen zoals we gewend waren,
maar we weten allemaal dat er een moment komt dat
dat wél weer kan. En door de verschillende

8 mei 2021
organisatoren zijn mooie alternatieven bedacht en
uitgevoerd.
Ik ben blij en dankbaar dat ik zes jaar een bescheiden
bijdrage heb mogen leveren aan de gemeenschap op
Vlieland: het prachtige eiland tussen Noordzee en Wad.
Het afscheid donderdag was natuurlijk aangepast aan
de coronamaatregelen, maar ik heb er samen met mijn
familie enorm van genoten. Alle lieve woorden die
gesproken zijn, de cadeaus, de aanwezigheid live en
digitaal: heel veel dank daarvoor.
En dan begint op 10 mei het tijdperk Michiel Schrier. Er
is door verschillende media aan mij gevraagd of ik nog
tips had voor mijn opvolger en mijn antwoord was
steevast een nee. Natuurlijk is er een
overdrachtsdossier, maar verder is juist de nieuwe
frisse blik van mijn opvolger waardevol. Ik wens alle
Vlielanders alle goeds toe en natuurlijk Michiel en de
zijnen een net zo mooie tijd op Vlieland als ik heb
gehad.
Met vriendelijke groet, Tineke Schokker

installatie nieuwe burgemeester van
Vlieland Michiel Schrier op 10 mei

Op maandag 10 mei wordt Michiel Schrier geïnstalleerd
als burgemeester van Vlieland.
Dit gebeurt in een bijzondere raadsvergadering in de
kerk op Vlieland, in het bijzijn van de Commissaris van
de Koning in de provincie Fryslân de heer Arno Brok.
De raadsvergadering is vanaf 13:00
uur te volgen via een live-stream. Klik
daarvoor op de volgende link
https://bit.ly/3e7q0ps of scan de QRcode.

Hemelvaart
In verband met Hemelvaart komt er volgende week geen
gemeentelijke nieuwsbrief “Uit het kastje” uit.

gemeentehuis en milieustraat gesloten
Het gemeentehuis en de milieustraat zijn op
Hemelvaartsdag donderdag 13 en vrijdag 14 mei gesloten.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van een berging op het perceel
Dorpsstraat 136 te Vlieland (ingekomen 30 april 2021).
• Voor het plaatsen van een berging op het perceel
Dorpsstraat 138 te Vlieland (ingekomen 30 april 2021)
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een bankje bij strandopgang De
Kaap te Vlieland (ingekomen 3 mei 2021).
voor bouwen en werk of werkzaamheden uitvoeren
• Voor het verplaatsen van de strandwachtunit op het
perceel B878 te Vlieland (ingekomen 3 mei 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 handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
•
Voor het verplaatsen van het recreatieve appartement
op het perceel Dorpsstraat 73A te Vlieland (verzonden
6 mei 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.

leerlingenvervoer Vlieland
schooljaar 2021-2022
Bezoekt uw kind een school voor (speciaal) basisonderwijs
en staat de basisschool op minimaal vier kilometer van uw
woning?
Of bezoekt uw kind een school voor voortgezet speciaal
onderwijs en staat deze school op minimaal zes kilometer
afstand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen
voor een vergoeding van de vervoerskosten. Dit geldt ook
voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en
voortgezet onderwijs.
De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de
afstand naar de school, de wijze van vervoer en het
inkomen van de ouders.
Er wordt rekening gehouden met de dichtstbijzijnde
toegankelijke school voor de leerling.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de
vervoerskosten voor het schooljaar
2021-2022 tot uiterlijk 1 juni 2021 via de
website van de gemeente Ameland
indienen.
De aanvraaglink kunt u vinden op
https://bit.ly/2SzsaHa
Of scan de QR-code

enquête Vlieland duurzamer
Volgende week valt er een ansichtkaart in de bus bij alle
Vlielandse inwoners met een uitnodiging om mee te denken
aan hoe we Vlieland nóg duurzamer kunnen maken.
Hoe kunnen we onze huizen en gebouwen op een andere
manier verwarmen en op die manier een steentje bij te
dragen aan het tegengaan van de opwarming van de
aarde?
Vanaf 11 mei (tot en met 25 mei) kunt u online via
www.vlielandduurzamer.nl een enquête invullen om uw tips,
ideeën en eventuele zorgen met de gemeente te delen.

vragen over ruimtelijke plannen?
Voor maandag 17 en dinsdag 18 mei 2021 kunt u met
vragen over bijvoorbeeld bouw- en bestemmingsplannen
een afspraak maken met Jan Kleefstra, beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ordening, telefoon 06-11742571 of een mail
sturen naar: j.kleefstra@vlieland.nl.

vaccinatie uitnodigingsbrief
De uitnodigingsbrief voor de Covid-19 vaccinatie op
Vlieland op 25 en 26 mei voor alle 18- t/m 60-jarige
inwoners valt begin komende week bij u in de bus. In de
brief staat alle informatie over de vaccinatie en hoe en
wanneer u hiervoor een afspraak kunt maken.
Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
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