Jaargang 23, nummer 41

23 oktober 2021

Jaargang 23, nummer 41

23 oktober 2021

begrotingsraadsvergadering
maandag 25 oktober
Op maandag 25 oktober vergadert de gemeenteraad in
de Statenzaal van het Provinciehuis. Tijdens deze
vergadering wordt de Programmabegroting voor 2022
inclusief de Meerjarenraming behandeld en
vastgesteld.
U kunt de programmabegroting
hier downloaden:
https://bit.ly/3aVBFXa
Of scan de QR-code:

De vergadering wordt live uitgezonden via internet, klik
de vergadering aan op de kalender op deze pagina:
https://vlieland.raadsinformatie.nl/ of scan de QR-code
onder de agenda.

agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 11 oktober 2021
b: Overzicht moties/toezeggingen per 11 oktober
2021
Informeren
3. Mededelingen van het college
4. Spreekrecht voor burgers
Onderwerp: begroting 2022
Besluiten
5. Begroting 2022 Gemeente Vlieland
Inclusief Algemene Beschouwingen
6. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl.
U kunt in deze vergadering alleen
gebruik maken van het
spreekrecht als u wilt inspreken
over de Begroting 2022. U kunt
zich daarvoor aanmelden tot
donderdag 21 oktober 12.00 uur
bij de griffier Magda Brinksma, 0638739152 of griffier@vlieland.nl

bestemmingsplan Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland opnieuw
vastgesteld
Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak
een tussenuitspraak gedaan over het bestemmingsplan
Recreatiewoningen Noordzeeduinen Vlieland. Tegen
het bestemmingsplan waren twee beroepschriften
ingediend. De Afdeling acht het begrip ‘bestaand’ in
artikel 1 van de regels niet juist. De gemeenteraad
heeft 16 weken de tijd gekregen om dit begrip aan te
passen en het plan opnieuw vast te stellen. De Afdeling
zal dan einduitspraak doen. Het college heeft
ingestemd met de aanpassing van het begrip en de
raad gevraagd het bestemmingsplan opnieuw vast te
stellen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland maken bekend dat de gemeenteraad in de
openbare raadsvergadering van 11 oktober 2021 heeft
besloten:
1. het bestemmingsplan Recreatiewoningen
Noordzeeduinen Vlieland, met als
identificatienummer
NL.IMRO.0096.20180691-VA02, partieel opnieuw
vast te stellen op het volgende onderdeel:
a. artikel 1 onder 1.7. in de planregels, waarin een
aangepast begrip ‘bestaand’ is opgenomen;
2. de indiener van het beroep en de Raad van State in
kennis te stellen van het besluit.
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes
weken van 25 oktober 2021 tot 6 december 2021
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
als zij door de aanpassing als gevolg van de
tussenuitspraak in hun belangen zijn geschaad. Voor
het indienen van beroep wordt griffierecht geheven. Het
besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop
de beroepstermijn afloopt.
U kunt het bestemmingsplan met alle bijhorende
stukken inzien tijdens openingstijden van het
gemeentehuis of op afspraak. Het bestemmingsplan is
digitaal beschikbaar op de website van de gemeente
Vlieland: https://bit.ly/3E1NyHq
of scan de QR-code:
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0096.20180691-VA02.

verleende reguliere
omgevingsvergunning

ontwerp welstandsregels voor zonneenergiesystemen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor werk of werkzaamheden uitvoeren
 Voor uitbreiding van de bestaande verharding en
het als gevolg daarvan het verplaatsen van het
bestaande hekwerk van de gasopslagplaats op de
locatie Havenweg 17a-b te Vlieland (verleend 20
oktober 2021).

Vanuit de landelijke wetgeving worden steeds
strengere eisen gesteld aan de verduurzaming en
energieneutraliteit van bebouwing. Gebleken is dat het
voldoen aan die landelijke eisen soms botst met de
welstandsregels van de gemeente in het beschermd
dorpsgezicht of bij monumenten. Als die
welstandsregels niet worden aangepast, moet telkens
een keus worden gemaakt om de bouwplannen te
weigeren of af te wijken van de welstandsregels.
Landelijk worden daarom de welstandsregels in de
beschermde dorpsgezichten en bij monumenten
verruimd om de verduurzaming en andere urgente
ontwikkelingen mogelijk te maken. Het college van
burgemeester en wethouders heeft met een
aanpassing van de regels op Vlieland ingestemd en dit
als ontwerp ter instemming voorgelegd aan de
gemeenteraad.
De raad van de gemeente Vlieland, bijeengekomen in
een openbare vergadering op 11 oktober 2021, heeft
het besluit genomen in te stemmen met de ontwerp
welstandsregels voor zonne-energiesystemen in het
beschermd dorpsgezicht en bij monumenten gelegen
buiten het beschermd dorpsgezicht, en deze
gedurende zes weken ter visie te leggen.

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.

ontwerp omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens de volgende
omgevingsvergunningen te verlenen:
voor werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
 Voor het maken van vijf kerven in de duinenrij aan
het Noordzeestrand te Vlieland.
voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
 Voor het jaarrond mogen laten staan en in gebruik
mogen houden van een strandpaviljoen op het
perceel Fortweg 20 te Vlieland.
De aanvragen voldoen aan de indieningsvereisten
zoals die zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële
regeling Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht liggen de
conceptbeschikkingen en de overige op de aanvragen
betrekking hebbende stukken met ingang van maandag
25 oktober 2021 gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage. Gedurende deze periode kan er door een
ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt.
De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Vlieland,
Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Bovengenoemde
stukken kunnen gedurende de openingstijden van het
gemeentehuis op de afdeling Ruimtelijke Ordening
worden ingezien.

ophaaldag rode milieubox
Op vrijdag 29 oktober kunt u de rode milieubox goed
afgesloten langs de straat zetten. Deze zal worden
geleegd door de chemokar. Vloeibare en gevaarlijke
stoffen worden alleen meegenomen als ze in een goed
gesloten verpakking zitten. Vermeld altijd de inhoud op
de verpakking.
U kunt huishoudelijk chemisch afval ook afgeven
tijdens openingsuren aan de Milieustraat: maandag van
13:15 tot 14:15 uur, woensdag van 10:30 tot 11:30 uur
en vrijdag van 13:15 tot 14:15 uur.

Indienen zienswijzen
De ontwerp welstandsregels liggen voor een ieder
vanaf maandag 25 oktober 2021 tot en met maandag 6
december 2021 ter visie. Tijdens deze periode kan een
ieder zijn of haar zienswijzen tegen de beleidsregels
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 de ontwerp welstandsregels 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 Bestuur en Organisatie / Beleid en Regelgeving /
Publicaties.

topografische inmetingen
dinsdag 26 oktober 2021
Nederlandse gemeenten zijn wettelijk verplicht de
topografische kaart van hun grondgebied actueel te
houden. Een actuele kaart is van belang voor het
onderhoud van de openbare ruimte en het waarborgen
van de veiligheid.
Daartoe zijn nauwkeurige gegevens essentieel.
Namens de gemeente Vlieland verricht een landmeter
van de gemeente Leeuwarden hiervoor op dinsdag 26
oktober 2021 landmeetkundige metingen op Vlieland.
Soms is het noodzakelijk op privéterrein te meten,
bijvoorbeeld bij een bouwwerk in de achtertuin. Als de
landmeter op privéterrein wil meten, vraagt hij
voorafgaand aan de meting toestemming om het terrein
te betreden. Als u na het lezen van deze tekst nog
vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact
opnemen met Marja Veerdig (medewerker RO-BWT)
via telefoonnummer 0562 452707.

bevolkingsonderzoek borstkanker

bericht van de huisartsenpraktijk

oproep griepvaccinatie
Dinsdag 26 oktober tussen 14.00-14.30 en 17.30-18.00
uur worden er in de huisartsenpraktijk griepvaccinaties
gegeven.

Alle vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar van
Vlieland worden voor het bevolkingsonderzoek
borstkanker uitgenodigd van 25 oktober t/m 27
oktober 2021. Het onderzoekscentrum staat bij
sportcentrum Flidunen.
Bevolkingsonderzoek
Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De
meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle
vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor
het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het onderzoek
bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide
borsten, een mammografie. De foto’s worden gemaakt
door speciaal opgeleide screeningslaboranten. Twee
screeningsradiologen beoordelen de röntgenfoto’s en
zoeken naar verdachte afwijkingen. Deelname aan het
onderzoek is gratis en vrijwillig.
Covid-19
Vanaf 25 september is 1,5 meter afstand houden niet
meer verplicht. Dus ook niet tijdens het
borstkankeronderzoek. Onze medewerkers blijven
beschermende middelen dragen tijdens het
borstonderzoek. De cliënt mag ook een mondkapje
dragen, deze kan ze zelf meenemen of ze kan er een
vragen bij binnenkomst van het onderzoekscentrum.
Uitnodiging komt tijdelijk later
Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke twee
jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek
borstkanker. Dit komt door een tekort aan personeel.
Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen
nog groter geworden. Daarom is besloten de periode
tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar
maximaal drie jaar. Het later uitnodigen zal enkele jaren
duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we
voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid,
kunnen we onze cliënten weer iedere twee jaar
uitnodigen.
Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek
borstkanker kunt u vinden op
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. U kunt ook
bellen met onze informatielijn, telefoon 050 – 520 88
99, op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Voor wie is de griepprik bestemd?
Sommige mensen lopen extra risico wanneer ze griep
krijgen. Voor hen is het belangrijk elk jaar een griepprik
te halen. Het gaat om mensen van 60 jaar en ouder,
mensen met hart- en vaatziekten, mensen met
longziekten, mensen met diabetes (suikerziekte),
nierpatiënten, mensen met weinig afweer door andere
ziekten of door medische behandeling, mensen met
regelmatig steenpuisten.
Deze mensen worden veel zieker door de griep, of hun
‘eigen’ ziekte (bijvoorbeeld diabetes) wordt erger.
Waarom een griepprik?
Als u een griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep
krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de
ziekte meestal minder ernstig en is de kans op
complicaties geringer.
LET OP:
Ouderen (geboren tussen 1-1-1948 - 31-12-1952) die
tevens worden opgeroepen voor een
pneumokokkenvaccinatie, worden tussen
15.00-15.30 uur verwacht
Extra CORONA-maatregelen:
- houd 1,5 meter afstand
- gebruik een mondkapje
- na vaccinatie graag direct naar huis, om de
doorstroming goed te laten verlopen

besparen op de hoge gasrekening?
Bent u ook zo geschrokken van de stijgende
energieprijzen en heeft u een koopwoning? De
gemeente komt u tegemoet. U kunt nog tot 31
december 2021 gebruik maken van de Regeling
Reductie Energiegebruik. Daarmee krijgt u een
tegemoetkoming in de kosten voor energiebesparende
middelen als een waterbesparende douchekop,
tochtstrips, een energiezuinigere koelkast of een
bijdrage in de kosten voor energieadvies.
Op https://bit.ly/30DiSxL vindt u de voorwaarden om
voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen. U
kunt tot maximaal 90 euro terug ontvangen.

bericht van Staatsbosbeheer

Landelijke
Natuurwerkdag
zaterdag 6 november

Op zaterdag 30 oktober 2021 vindt de jaarlijkse Nacht van
de Nacht plaats. Om aandacht te vragen voor de nadelige
gevolgen van lichthinder en ook om de schoonheid van de
nacht te benadrukken organiseren de Natuur- en
Milieufederaties de “Nacht van de Nacht”. Op deze avond
worden er door heel Nederland activiteiten georganiseerd,
zoals avondwandelingen.
In het donker wandelen prikkelt zintuigen die je normaal wat
minder gebruikt. Het gevoel, de reuk en vooral het geluid
maken een nachtelijke wandeling bijzonder. Je ontdekt
tijdens een avondwandeling hoe mooi de nacht is. Maar je
ontdekt ook hoeveel licht er ‘s nachts in ons land, zelfs op
Vlieland, te zien is. Kunnen we dat niet een beetje dimmen?
Niet alleen is dat duurzaam en goedkoper, duisternis hoort
bij de natuur en is belangrijk voor de gezondheid van zowel
mensen als dieren. Plekken waar het nog donker is ’s
nachts, zoals in de duinen op Vlieland, moeten we daarom
koesteren.

Vorig jaar was de
natuurwerkdag niet mogelijk
vanwege corona, maar dit jaar
kunnen we wel weer samen de handen uit de mouwen
steken.
Wanneer: zaterdag 6 november van 10.00 uur – 15.30 uur.
Waar: Duinvallei achter bomenland (bewegwijzering
aanwezig in Bomenland).
Wat: De bomen/boompjes en struiken weg zagen en
knippen, zodat de vallei weer open duin wordt.
Wij zorgen voor koffie, thee, soep, werkhandschoenen en
gereedschap. Dus zelf broodjes meenemen.
Opgeven via www.natuurwerkdag.nl
Heel graag tot dan!

Nachtwachter Excursie
Ga tijdens de nacht van de nacht mee met De
Nachtwachter excursie van De Noordwester.
Als de schemer het eiland omhult begint het werk van de
Nachtwachter. In het donker dwaalt hij over het eiland, door
het bos en over duin, zonder zaklamp! Ga mee met de
Nachtwachter en ontdek, beleef, voel, en ruik de geheimen
van de nacht. Een bijzondere belevingstocht voor jong en
oud.
Start: zaterdag 30 oktober om 19.30.
De excursie duurt anderhalf tot twee uur.
Opgeven kan bij De Noordwester of online via:
https://boeking.mijnactiviteitenplanner.nl/denoordwester/nac
htwachter/list
Kosten: volwassenen €15, kinderen tot 12 jaar €10

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

