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zomer!
Alhoewel het aan het weer nog niet
echt te merken is zijn we echt de
zomer ingegaan. Dat betekent ook
meer drukte door toeristen.
Vorig jaar was de Dorpsstraat in het
hoogseizoen deels afgesloten voor
fietsen. Dit was nodig om de
maatregelen rondom afstand houden in acht te kunnen
nemen, ook op de terrassen die in verband hiermee
ruimer opgezet mochten worden. Op basis van een
onderzoek heeft de raad besloten ook dit jaar twee
maanden lang (in juli en augustus) de Dorpsstraat
tussen 11:00 en 18:00 uur af te sluiten voor fietsen.
Inmiddels is het 1 juli en zijn bijna alle borden en
fietsenstallingen geplaatst. Alleen afsluiten zal namelijk
niet helpen als er geen alternatieven zijn om de fiets te
parkeren.
Afgelopen week zijn ook de tweede prikken gezet voor
inwoners tussen de 18 en 60 jaar. Dat is goed nieuws
want alleen vaccineren zorgt er voor dat we echt deze
periode achter ons kunnen laten. Ik ben dan ook blij
met de mooie opkomst in onze gemeente. Inmiddels
heeft de regering, op advies van de gezondheidsraad,
besloten om ook tieners de gelegenheid te geven om
gevaccineerd te worden. Aangezien wij het eerste
Waddeneiland waren waar geprikt werd lukte dat
helaas niet al afgelopen week. De GGD heeft inmiddels
afspraken gemaakt met de huisartsen om op korte
termijn deze groep te kunnen bedienen. Hierdoor
verhogen we de vaccinatiegraad zodat we nog beter
beschermd zijn tegen nieuwe uitbraken. Met alle
varianten die nu al rondwaren en mutaties die er nog
aankomen is dit een goede zaak. Vaccineren doe je
niet alleen voor jezelf, maar je zorgt er ook mede voor
dat we straks in de herfst hopelijk grote uitbraken
kunnen voorkomen zodat de zorg niet weer te erg
wordt belast.
Ik merk dat de verruimingen ook weer nieuwe
mogelijkheden geven om het eiland te leren kennen.
Ontmoetingen gaan makkelijker en voorzieningen gaan
steeds verder open. Afgelopen weekend fietste ik met
mijn dochters langs het bunkermuseum en zagen wij
dat het weer geopend was. Wat een prachtige
voorziening! Met een heel bijzonder verhaal waarmee
de Tweede Wereldoorlog tastbaar wordt gemaakt. Dit
soort voorzieningen leveren een waardevolle bijdrage
aan de beleving van het eiland.
Afgelopen weken heb ik ook de vergunningen
afgegeven voor Into The Great Wide Open, ook bekend
als ITGWO. Dit evenement kan gelukkig doorgaan dit
jaar. Weliswaar met de helft van het aantal bezoekers
en een ander programma, maar het gaat door.
Wat dit soort evenementen oplevert op langere termijn
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mocht ik onlangs ervaren. Ik was uitgenodigd om een
trouwerij te mogen bijwonen van een oud Tweede
Kamerlid in de ‘blikspuutkuul’ bij de vuurtoren. De vonk
was destijds overgeslagen bij ITGWO. Niet alleen
tussen het echtpaar, maar ook met het eiland. De
prachtige fotoreportage schilderde een magisch beeld
van het eiland en werd gedeeld op sociale media.
Betere promotie kun je haast niet bedenken.
Nu moet alleen het weer nog wat gaan meewerken,
maar volgens mij gaan we een mooie, maar ook voor
sommigen heel drukke, zomer tegemoet. Blijf wel een
beetje op elkaar letten en verlies de nog geldende
coronamaatregelen niet uit het oog. Tot ziens.

Michiel Schrier, burgemeester

fietsvrije Dorpsstraat juli en augustus
Zoals vorige week is aangekondigd is met ingang van 1
juli de Dorpsstraat tussen 11:00 en 18:00 uur gesloten
voor fietsen. Inmiddels zijn de borden en
informatiezuilen geplaatst of zal dit komende maandag
gebeuren.
Wij hopen dat iedereen zich aan deze regel zal houden
en dat we op deze manier allemaal kunnen genieten
van een voetgangersvriendeljke Dorpsstraat!

besluitenlijst raadsvergadering
maandag 28 juni 2021

ontwerp CHW bestemmingsplan
Oosterseveld

De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 28 juni 2021, heeft de hierna
volgende besluiten genomen:
1. Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31 mei 2021
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
2. Ingekomen stukken
De raad besluit:
De ingekomen stukken conform het behandelvoorstel
af te handelen m.u.v. brief 2021-097, deze brief voor
advies in handen van het college stellen.
3. Vaststellen jaarrekening Gemeente Vlieland 2020
De raad besluit:
1. De jaarrekening 2020 vast te stellen en het
jaarrekening saldo van € 580.000 toe te voegen aan
de algemene reserve.
2. In te stemmen met het feit dat de
bestemmingsreserve wegen haar maximum van
€500.000 overschrijdt.
3. Kennis te nemen van het accountantsrapport 2020.
4. Tweede begroting na wijziging 2021 van de Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest
Fryslân
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van de 2de begroting na wijziging
2021 van De Dienst Noardwest Fryslân en hierover
geen zienswijzen in te dienen.
5. Begroting 2022 van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
De raad besluit:
1. Geen wensen of bedenkingen te uiten aangaande de
concept begroting 2022 van de Dienst Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
6. Vaststellen Regionale Energie Strategie Fryslân
1.0
De raad besluit:
De Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân 1.0 vast
te stellen.
7. Agenda herstel biodiversiteit provinsje Fryslân
De raad besluit:
1. De agenda herstel biodiversiteit Fryslân ter
kennisgeving aannemen;
2. In te stemmen met het blijven aanhaken bij de
provinciale agenda;
3. In te stemmen met de gezamenlijke reactie;
4. In te stemmen met het ontwikkelen van een eigen
programma biodiversiteit voor de bebouwde
omgeving.
8. Eerste begrotingswijziging 2021
De raad besluit:
de eerste wijziging van de programmabegroting
gemeente Vlieland 2021, volgens bijlage 1 en 2, vast te
stellen.
Vlieland, 28 juni 2021
De voorzitter, M. Schrier
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg

Vanwege technische problemen met licenties is de
publicatie van bovengenoemd bestemmingsplan op
Ruimtelijkeplannen.nl eerder niet gelukt. Op 1 juli 2021
is het plan evenwel beschikbaar gekomen op
Ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp CHW
bestemmingsplan Oosterseveld wordt hierom opnieuw
ter visie gelegd gedurende een termijn van zes weken.

vragen over ruimtelijke plannen?
Voor maandag 12 en dinsdag 13 juli 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.

Indienen zienswijzen
Het ontwerp CHW bestemmingsplan en de
bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 5 juli 2021
tot en met maandag 16 augustus 2021 ter inzage.
Tijdens deze periode is het voor een ieder mogelijk een
gemotiveerde mondelinge of schriftelijke zienswijze in
te dienen. Voor het maken van mondelinge zienswijzen
neemt u contact op met de heer J. Kleefstra (telefoon
0611742571). Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland.
U kunt geen zienswijzen via de e-mail indienen.
U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar
via de website van de gemeente Vlieland:
www.vlieland.nl onder Zelf regelen/ Publicaties en
bekendmakingen/ Ruimtelijke plannen/
Bestemmingsplannen.
Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is:
NL.IMRO.0096.20181658-ON01

welstandscommissie Hûs en Hiem
Donderdag 8 juli 2021 bezoekt een delegatie van de
welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente
Vlieland en houdt spreekuur in het gemeentehuis van
11.00-13.00 uur. Mocht u vragen hebben op het gebied
van welstand, dan kunt u een afspraak maken met de
gemeente Vlieland, afdeling RO-BWT, telefoon
(0562)452707.

verleende ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende ontheffingen hebben verleend.
ontheffing Drank- en horecawet
•
TCV’91, ontheffing schenktijden geldig van 24 juli
t/m 30 juli en van 6 augustus t/m 13 augustus
2021, verleend op 28 juni 2021
•
Stichting Great Wide Open, klein evenement “Het
eetbare eiland”, ontheffing Drank- en horecawet
geldig op 10 juli 2021, verleend op 2 juli 2021
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergunningen. Dit kan binnen zes 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.

melding klein evenement (art. 2:25 APV)
Op 28 juni 2021 is kennisgenomen van de ‘melding
klein evenement’ voor het organiseren van een
lezing/opname/documentaire buitenrestaurant
genaamd “Het eetbare eiland” op 10 juli 2021 in het bos
direct ten zuiden van de Kampwinkel Stortmelk.

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.

Op 22 juni 2021 is kennisgenomen van de melding
‘klein evenement’ voor het organiseren van voordracht
en een onversterkt klassiek optreden in de tuin van
Museum Tromp’s Huys op 23 juli 2021.

selectie ingediende
projecten bij het
natuur- en
recreatiefonds

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

Uit de 76 aangedragen projecten
en/of suggesties die tot begin april
dit jaar zijn ingediend voor een bijdrage
uit het natuur- en recreatiefonds, zijn er 29
voorgedragen voor een bijdrage. Niet alles kon worden
gehonoreerd omdat de waarde van de aanvragen
hoger lag dan er geld in het fonds beschikbaar is.
Sommige suggesties zijn samengevoegd. Sommige
suggesties passen meer bij de reguliere taken van de
gemeente en Staatsbosbeheer en weer andere hadden
ten opzichte van de geselecteerde suggesties te weinig
‘plussen’ om voor een bijdrage in aanmerking te
komen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor de bouw van vier recreatieve appartementen
en vier appartementen voor permanente bewoning
op het perceel Achteromweg 3-5 te Vlieland
(ingekomen 28 juni 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 bouwen
• Voor het maken van een overdekte ontmoetingsplek
(Hang-Out) aan de westkant van Sportcomplex
Flidunen, De Uitlegger 2 te Vlieland (verzonden 30
juni 2021).
• Voor het maken van een toegangsdeur in het pand
Havenweg 71 te Vlieland (verzonden 30 juni 2021).
voor bouwen en werk of werkzaamheden uitvoeren
a. Voor het verplaatsen van de strandwachtunit op het
perceel B878 te Vlieland (verzonden 30 juni 2021).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor het verplaatsen van een houthok op het
perceel Dorpsstraat 161 te Vlieland (ingekomen 10
mei 2021).
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
en reclame plaatsen
• Voor het maken van een productielijn in en het
plaatsen van reclame op het pand Havenweg 71 te
Vlieland (ingekomen 10 mei 2021).
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening,
bouwen en werk of werkzaamheden uitvoeren
• Voor de realisatie van een natuurlijke speelplaats
op het kadastrale perceel B1095 (Westerse veld) te
Vlieland (ingekomen 10 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

Leidend bij de selectie waren de uit de
intentieovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en
gemeente bekende doelstellingen:
•
versterken van de natuur en de natuureducatie
•
versterken van de recreatie en het gastheerschap
•
versterken van het sociaal-economisch welzijn en
de Leefbaarheid.
Daarnaast waren er randvoorwaarden vanuit
Staatsbosbeheer, zoals het bijdragen aan lagere
exploitatie-, beheer- en onderhoudskosten, nieuwe
opbrengsten, een ‘plus’ op de natuurwaarden en/of een
maatschappelijke meerwaarde.
Ook aspecten zoals haalbaarheid, tijdsbestek,
doelgroep(en), of het iets toevoegt en of het bij de
kernwaarden van Vlieland past hebben bij de keuze
een rol gespeeld.
De lijst is te vinden op de website van de gemeente.
Voor de projecten die nog in 2021 zouden kunnen
worden uitgevoerd betekent het dat na besluitvorming
door de directie van Staatsbosbeheer, naar verwacht in
juli van dit jaar, voor deze projecten in principe een
bijdrage uit het fonds beschikbaar is. Daarvoor zal, voor
zover daar nog niet aan is voldaan, nadere uitwerking
van de plannen nodig zijn. In die gevallen zal daarover
met de initiatiefnemer contact worden opgenomen.
Voor de projecten die voor ná 2021 staan gepland is
het voorstel om jaarlijks de projecten vast te stellen
door de directie Staatsbosbeheer en het college, nadat
deze nader zijn geconcretiseerd.
Neem bij vragen contact op met Henno Nieuwenhuis of
Annemieke op ’t Hof via
natuurenrecreatiefonds@vlieland.nl

toelage uitwonende
studenten
Ouders (of verzorgers) van uitwonende
leerlingen kunnen in aanmerking komen
voor een gemeentelijke toelage van
maximaal € 163,82 per maand.
Het betreft de leerlingen tot en met 17
jaar die aan de vaste wal op school zitten en wonen. Ook
leerlingen van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in
het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) komen hiervoor in
aanmerking.
Bij een inkomen lager dan € 37.080,70 ontvangt u de
maximale toelage. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan
neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af.
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien
dan toch een aanvraag in.
Aanvragen toelage
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar
2021/2022 moet vóór 1 maart 2022 bij de gemeente
binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moet ook een aantal
bijlagen ingeleverd worden:




een bewijs waaruit blijkt dat de leerling uitwonend is
een bewijs waaruit blijkt dat de leerling is ingeschreven
aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft
ingevuld
een inkomensverklaring van de belastingdienst van het
kalenderjaar 2019 waar uw verzamelinkomen uit blijkt.
Op te vragen bij de belastingdienst via
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/wer
k-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-eeninkomensverklaring

De gemeentelijke toelage kan digitaal worden aangevraagd
via onze website https://bit.ly/3zxNgGJ
Of scan de QR-code.
Deze regeling wordt voor alle Friese
Waddeneilanden uitgevoerd door de
gemeente Ameland.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen het telefoonnummer 0519
555 555 of info@ameland.nl

doe mee aan de actie Regenton!
•
•

Ontvang tot € 100 van de gemeente
Draag bij aan een betere benutting van regenwater en
zuinig omgaan met drinkwater

Schoon leidingwater is voor iedereen van levensbelang.
Onder Vlieland ligt een zoetwaterbel die we gebruiken voor
ons schone drinkwater. Met onze zoetwaterbel moeten we
zuinig omgaan zodat we ook in de toekomst voldoende
schoon, eigen Vlielands drinkwater houden. Het is dus van
belang om zuinig met drinkwater om te gaan en niet te
gebruiken als het niet nodig is. Daarnaast kost het zuiveren
van water veel geld en energie, en komt het onttrekken van
grondwater op Vlieland niet ten goede aan de natuur.
De gemeente Vlieland wil om deze reden onnodig verbruik
tegengaan. Samen met u! Daarom vragen wij u om mee te
doen aan onze Regentonactie. Met zo’n ton kan veel
regenwater nuttig worden gebruikt. Bovendien stroomt het
dan niet direct in het riool, zodat het rioolstelsel minder
wordt belast. Een regenton is eenvoudig te plaatsen en het
kalkarme water is uitstekend geschikt om bijvoorbeeld
planten mee water te geven. Als u massaal meedoet met
de Regentonactie besparen we samen water én geld. Dus
samen zuinig en samen duurzaam!
Wilt u ook meedoen en water én geld besparen? Kijk dan
op onze website: https://bit.ly/3yfOAwq
Of scan de QR-code.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u terecht bij Evert van de
Klundert: e.vd.klundert@vlieland.nl

rook- en stookverbod van kracht
Ondanks de regen van de afgelopen tijd is het rook- en
stookverbod in de natuur op Vlieland onverminderd van
kracht.

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 5 juli wordt het grof huishoudelijk afval
opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar geen
oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u grof
huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit van tevoren
telefonisch opgeven via telefoonnummer 0562-452700 (tot
uiterlijk maandag 3 augustus 16.00 uur) of via de website
www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u geselecteerd’.

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

