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bericht van
wethouder
Dick Visser

Beste Vlielanders,
Zaterdag 5 juni krijgen we weer een stuk minder
corona-beperkingen. We krijgen weer meer vrijheid,
vrijheid waar we al lange tijd op wachten.
Dat we nu meer ruimte krijgen is voornamelijk te
danken aan de vaccinaties. Inmiddels is meer dan de
helft van de Nederlanders ingeënt en dat zorgt ervoor
dat we een stuk minder besmettingen hebben en de
druk op de ziekenhuizen snel afneemt.
Vanaf zaterdag krijgen de restaurants weer ruimte,
mogen de excursies weer, gaat de Vliehors Express
weer rijden en mogen er ook weer zeehondentochten
gevaren worden. Thuis mogen we weer wat meer
mensen ontvangen en kunnen we weer voorzichtig aan
een beetje “normaal” gaan denken.
Voorzichtig want niet alle maatregelen kunnen nu
verdwijnen. Corona is er nog steeds en blijft dus nog
een risico. Pas als de vaccinatiegraad hoog genoeg en
de pandemie onder controle is kunnen we het normale
leven weer oppakken zoals we dat vóór de uitbraak
gewend waren.
Inmiddels heeft het grootste deel van de eilanders één
of twee prikken gehad, maar van de gasten op het
eiland is een groot deel nog niet gevaccineerd. Het blijft
dus ook nodig dat in de winkels, de horeca, op straat
en in publieke ruimtes iedereen zich nog aan de regels
houdt.
De mensen die nog twijfelen over de vaccinatie zou ik
bij deze op willen roepen tóch een afspraak te maken.
Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf maar vooral
voor elkaar..
Geef elkaar de ruimte [ 1,5 meter ] en pas goed op
elkaar.
Dick Visser
Wethouder

besluitenlijst raadsvergadering
maandag 31 mei 2021
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 31 mei 2021, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 19 april 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
2. Ingekomen stukken

5 juni 2021
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel
af te handelen
3. Toewijzingsbeleid Boswijk
De raad besluit:
In te stemmen met het toewijzingsbeleid Boswijk,
inclusief het aangenomen amendement waarbij de
volgende tekst wordt gewijzigd:
Pagina 6 van het Toewijzingsbeleid Boswijk – Overige
bepalingen:
De tekst van Bullit 7 als volgt te wijzigen:
• In tegenstelling tot de bepaling in de
huisvestingsverordening, waarin staat dat een
belangstellende pas inschrijfduur opbouwt bij
verkoop aan kopers zonder economischmaatschappelijke binding als de woning verkocht is,
geldt dat niet voor de toewijzing van de woningen in
de Boswijk.
4. Voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11
De raad besluit:
1. In te stemmen met het
voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11
2. Het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11
vrij te geven voor de inspraak- en overlegprocedure
5. Begroting 2022 en Jaarrekening 2020
Gemeenschappelijke Regeling de Waddeneilanden
De raad besluit:
1. De begroting 2022 en de meerjarenraming 20232025 van de Gemeenschappelijke regeling de
Waddeneilanden voor kennisgeving aan te nemen;
2. Op de begroting 2022 en de meerjarenraming 20232025 van de gemeenschappelijke regeling de
Waddeneilanden geen zienswijze in te dienen.
3. Kennis nemen van de vastgestelde Jaarrekening
2020 van de gemeenschappelijke regeling de
Waddeneilanden
6. Jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021
en begroting 2022 Veiligheidsregio Fryslan
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020,
begroting 2022 en eerste begrotingswijziging 2021
van de veiligheidsregio Fryslân;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de
financiële stukken van de Veiligheidsregio Fryslân.
7. Ontwerpbegroting 2022 en Jaarverslag 2020 Hûs
en Hiem
De raad besluit:
1. de ontwerpbegroting Hûs en Hiem 2022 vast te
stellen en geen zienswijzen in te dienen;
2. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 van Hûs
en Hiem.
Vlieland, 31 mei 2021
De voorzitter, M. Schrier
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de nieuwbouw van vijf studio’s voor
permanente bewoning en één recreatieappartement op het perceel Dorpsstraat 18 te
Vlieland (ingekomen 27 mei 2021).
• Voor het plaatsen van een kap, het maken van een
personeelswoning en het plaatsen van
zonnepanelen op het perceel Dorpsstraat 103 te
Vlieland (ingekomen 27 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 werk of werkzaamheden uitvoeren
•
Voor terreinherinrichting op het perceel Vliepark 22
te Vlieland (verzonden 2 juni 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.

22 juni: online eilandcafé Vlieland
Onlangs kon u meedoen aan een enquête over
duurzaam verwarmen van woningen op Vlieland. Als u
interesse heeft in dit onderwerp kun u ook deelnemen
aan het online Eilandcafé Vlieland dat plaatsvindt op
dinsdag 22 juni. De bijeenkomst wordt georganiseerd
door onderzoeksbureau Citisens in samenwerking met
de gemeente Vlieland.
Het programma ziet er als volgt uit:
19:30- 19:45: gezamenlijke opening
Tijdens de opening van de bijeenkomst vertellen we
meer over het programma en doel van de avond.
19:45- 21:00: verdiepende gesprekken in kleine
groepen
Tijdens de verdiepende gesprekken wordt ingegaan
op wat u belangrijk vindt rondom het onderwerp
'duurzaam verwarmen'. In kleine groepen gaat u
onder begeleiding van een gespreksleider in
gesprek over één subthema. Na 20 minuten schuift
u door naar een andere gespreksleider voor een
nieuw onderwerp.
We spreken onder meer over financiering (hoe
betalen we deze transitie), samenwerking (wie doet
wat - gemeente, wijken en inwoners) en ambities
(wat willen we bereiken en wanneer). Uiteraard
krijgt u ook de mogelijkheid om andere vragen in te
brengen. De uitkomsten van het gesprek worden
verzameld.
21:00 - 21:15: afsluiting
Bij de afsluiting van de avond vertellen de
gespreksleiders eerst kort wat u als belangrijkste
punten heeft aangedragen tijdens de avond. Daarna
wordt uitgelegd wat de vervolgstappen zijn en wat
er met de uitkomsten van de gesprekken wordt
gedaan.
Registreren voor deelname
Om digitaal deel mee te kunnen doen aan het
Eilandcafé, is het belangrijk dat u zich aanmeldt via het
aanmeldformulier. Scan hiervoor de QR-code of ga
naar: https://bit.ly/3uKr9JO
Heeft u nu al een vraag?
Neem dan contact op met Citisens,
via info@citisens.nl.

bericht van de
Stichting Muziekonderwijs Vlieland
De muzieklessen van SMV zijn weer begonnen. Na
maanden digitaal les te hebben gegeven zijn de fysieke
lessen, tot groot plezier van iedereen, weer begonnen.
De blokfluitlessen beginnen weer na de grote vakantie.
De docenten hebben nog plaats voor nieuwe
leerlingen. Op de site van de SMV staat hoe men zich
kan aanmelden. Om met koningin Maxima te spreken:
“Muziek maken verhoogt de saamhorigheid, leert naar
elkaar luisteren, en geeft veel plezier.”

collectevergunning
De Stichting Epilepsiefonds heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 7 juni tot
en met zaterdag 12 juni.

8 juni ophaaldag bruin- en witgoed

FUMO laat bedrijven spotten
De Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
(FUMO) is een gemeenschappelijke regeling en werkt
in opdracht van haar deelnemers, de Friese
gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip
Fryslân. Ook de gemeente Vlieland is hierbij
aangesloten.
De FUMO wil graag weten welke activiteiten bedrijven
uitoefenen. Zo weten we of er eventueel milieuschade
kan ontstaan en kunnen we toezicht en handhaving
beter uitvoeren. Daarnaast helpt deze informatie bij het
verlenen van vergunningen en het ontwikkelen van
ruimtelijk beleid. Om precies te weten welke
bedrijvigheid plaatsvindt, inventariseren medewerkers
van GlobeScope in opdracht van de FUMO onze hele
gemeente.
Als je in de maanden juni, juli en augustus op straat
‘spotters’ ziet die druk in de weer zijn met hun mobieltje
dan is de kans groot dat ze met de StreetSpotterapplicatie ‘gevels’ controleren. Via de app zien ze direct
of hun waarneming klopt met de gegevens die bekend
zijn bij de Kamer van Koophandel en de
basisadministratie van de gemeente. Is de informatie
juist dan hoeven ze niets te doen. Blijkt dat een bedrijf
is opgeheven of dat het huidige bedrijf nog onbekend
is, dan legt de spotter direct in de app de gewijzigde
gegevens vast. Na controle hiervan worden de
wijzigingen verwerkt.
Bij het spotten worden geen foto’s gemaakt. Ook
worden er geen gegevens vastgelegd anders dan die al
openbaar zijn, zoals bedrijfsnamen en branche-indeling
of die vast te stellen zijn vanaf de openbare weg. Kijk
voor meer informatie op www.fumo.nl.

14 en 15 juni: stremming Boslaan
Maandag 14 juni en dinsdag 15 juni gaat aannemer
Dijkstra -Draisma de vloeren storten van de woningen
die aan de Boslaan komen te staan. Ook wordt de
fundering van het welzijnsgebouw gestort. De Boslaan
wordt dan ter plaatse tijdelijk en gedeeltelijk afgesloten.
De aannemer zal dit zodanig doen dat de bewoners
hun woningen kunnen blijven bereiken via de
aangegeven routes.

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 van de maand aan
de weg zetten.
Bruingoed, zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers, fornuizen en
dergelijke kunnen eveneens gratis worden afgegeven
op de Milieustraat of ook de tweede dinsdag van de
maand aan de weg worden gezet. 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.

vacature VVV Vlieland

De VVV Vlieland zoekt een:
allround medewerker voor 32 uur per week.
Uitzicht op een vaste aanstelling
Kijk voor meer informatie op:
https://vlieland.net/nl/vacature
of scan de QR-code.
Reageer vóór 15 juni 2021.

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

