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gemeentehuis gesloten 14 oktober
Vanwege een cursus is de afdeling burgerzaken op
donderdag 14 oktober niet bezet. Het gevolg daarvan is
dat het gemeentehuis die dag is gesloten en het
algemene nummer buiten gebruik. Heeft u een
afspraak op het gemeentehuis? Druk dan even op de
bel, dan wordt u opgehaald.

agenda raadsvergadering
maandag 11 oktober 2021
aanvang 19:30 uur raadszaal
In verband met de coronamaatregelen is het (nog) niet
mogelijk om de vergadering bij te wonen. De
vergadering is rechtstreeks te beluisteren via de
website van de gemeente. Kijk op https://bit.ly/306xt4E
of scan de QR-code onderaan deze agenda.
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 6 september 2021
b: Overzicht moties/toezeggingen per 6 september
2021
Informeren
3. Mededelingen college
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Subsidie VVV
9. Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer Vlieland
2022
10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid NoardWestFryslân
11. Ontwerpverklaring van geen bedenking voor
jaarrond aanwezigheid Paviljoen Oost
12. Aanpassing welstandsregels zonneenergiesystemen beschermd dorpsgezicht en
monumenten
13. Ontwerp verklaring van geen bedenking voor het
aanbrengen van kerven in de duinen
14. Hervaststelling bestemmingsplan
Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland
15. Meerjarenonderhoudsplan Wegen
16. Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke
gebouwen, controleplan en controleprotocol 2021
17. 2de Begrotingswijziging 2021
18. 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, 0638739152 of griffier@vlieland.nl.

9 oktober
2021
9 oktober
2021

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen en handelingen met gevolgen voor
beschermde monumenten
 Voor interne verbouw van het pand Dorpsstraat 81
te Vlieland (ingekomen 6 oktober 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 de bouw van een kampwinkel, een
beheerderswoning, een personeelsverblijf en vier
studiowoningen op het perceel Kampweg 3 t/m 3F
te Vlieland (verzonden 4 oktober 2021).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het vergroten van een bestaande aanbouw op
het perceel Achteromweg 1 te Vlieland (verzonden
6 oktober 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.

vertrokken naar onbekende
bestemming (BRP)
Uit onderzoek is gebleken dat mevrouw J.H. Roos (1304-1942), niet meer woont op het adres waar zij
volgens de BRP (Basis Registratie Personen) staat
ingeschreven. Namens het college van burgemeester
en wethouders van Vlieland maken wij bekend dat de
bijhouding van de persoonslijst is opgeschort. Dit
betekent dat mevrouw J.H. Roos per 28 augustus
2021, niet meer op dat adres staat ingeschreven, maar
geregistreerd staat als vertrokken naar adres
onbekend.

Coming Out’’ dag 11 oktober
Op 11 oktober is het ‘Coming Out Day’.
Op deze dag is er aandacht voor het
moment dat een lesbienne, homo,
biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI) openlijk
voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit
uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Ook
op Vlieland vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig
genoeg voelt om voor zijn of haar geaardheid uit te komen.
Daarom hijsen we op 11 oktober bij de gemeentelijke
gebouwen én bij de school de regenboogvlag. De
Regenboogvlag neemt stelling tegen racisme, agressie en
uitsluiting en staat voor diversiteit, gelijkwaardigheid en
veiligheid. Wij hebben gekozen voor de zogeheten
‘Progress-vlag’ omdat naast de bekende regenboogkleuren
in de driehoek van deze vlag ook de
transgendergemeenschap en lhbti's van kleur worden
vertegenwoordigd. De kleuren vormen samen een pijl, die
staat voor de vooruitgang in inclusiviteit die nog geboekt
kan worden.
Op www.regenboogvlaggenvoorfryslan.frl kun je meer lezen
over Roze Zaterdag en het project ‘Friesland kleurt” en kun
je digitaal een regenboogvlag plaatsen als teken van
solidariteit met de Regenbooggemeenschap.

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

ophaaldag bruin- en witgoed
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.

collecte
De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 11 tot en met
zaterdag 16 oktober.

werkzaamheden Liander op woensdag 13
en donderdag 14 oktober
Liander is altijd bezig met het verbeteren van de stabiliteit
van de elektriciteitsvoorziening op het eiland. Zo zijn er in
april van dit jaar enkele aanpassingen gedaan aan het
aggregaat die op 13 en 14 oktober getest worden.
Hoogstwaarschijnlijk zult u hiervan niks merken. Voor het
geval zich toch een storing voordoet, zijn er mensen van
Liander en aggregaatbedrijf Bredenoord aanwezig om deze
zo snel mogelijk te verhelpen. Meer informatie over deze
werkzaamheden kunt u vinden op Liander.nl/vlieland. Heeft
u andere vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u
contact opnemen met Peter Pos, Adviseur Energietransitie |
Liander : 0627852240.

excursie
natuurherstelmaatregelen
in de Vlielandse duinen op
12 oktober
Op Vlieland hebben we grijze duinen, een uniek Natura
2000 - natuurtype in Europa. Ze liggen achter de zeereep
en er stuift zand in vanaf het strand. Door onder andere
stikstof zijn deze duinen dichtgegroeid met grassen en helm
en komen andere specifieke duinplanten en -dieren in de
verdrukking.
Door op vijf locaties te plaggen, onthelmen en enkele
duinen en stuifkuilen weer open te maken wordt het gebied
als het ware gereset. Bij het onthelmen wordt het helmgras
met machines afgegraven. Daarna worden de
achtergebleven wortels uit het zand verwijderd. Bij het
plaggen wordt de bovenlaag afgegraven zodat er weer kaal
zand aan de oppervlakte komt. Bij een aantal stuifkuilen
worden de zijkanten weer open gemaakt zodat het zand
van nature weer gaat stuiven. De natuurherstelmaatregelen
worden mede gefinancierd door provincie Fryslân.
Zoals de planning nu is verwachten we in november te
starten.
gratis excursie op 12 oktober voor iedereen
Wil je zelf ‘in het veld’ zien wat er gaat gebeuren?
Op dinsdagmiddag 12 oktober organiseren we om 15:00
uur en om 17:30 uur een gratis excursie! Iedereen kan zich
hiervoor aanmelden via: vlieland@staatsbosbeheer.nl
Wil je meer weten of heb je opmerkingen?
Neem vooral contact op!
Dat mag rechtstreeks met Annemieke op ’t Hof
(06-51218193) of via vlieland@staatsbosbeheer.nl
Meer informatie vind je op:
www.staatsbosbeheer.nl/duinherstelvlieland

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

