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besluitenlijst raadsvergadering
25 oktober 2021
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 25 oktober 2021, heeft de
hierna volgende besluiten genomen:
1.
2.

Besluitenliist raadsvergadering d.d. 11 oktober
2021
De besluitenljst wordt vastgesteld.
Vaststellen Programmabegroting 2022
De raad besluit:
De begroting 2022 inclusief meerjarenraming vast
te stel/en.

Vlieland, 25 oktober 2021
De voorzitter, M. Schrier
De griffier, M.G. Brinksma-Brandenburg
Bij de behandeling van de begroting 2022 hebben de
raadsfracties de Algemene Beschouwingen uit
gesproken.
U kunt de Algemene Beschouwingen nalezen op
Vergaderstukken/Algemene Beschouwingen

De vergadering is terug te zien via Raadsvergadering
25 oktober 2021
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30 oktober 2021

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor monumenten
• Voor de verbouw van het rijksmonument
Dorpsstraat 139-1 39A te Vlieland (ingekomen 28
oktober 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 het verhogen van een zandrug op het perceel
Ankerplaats 33 te Vlieland (verzonden 28 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 of aan het loket in het gemeentehuis.

2 november: Pierepauwen

collecte
Het Diabetes Fonds heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 1 november tot en met
zaterdag 6 november.

grof huishoudelijk afval
Op dinsdag 2 november 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 0562452700 (tot uiterlijk maandag 1 november 16,00 uur) of
via de website www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u
geselecteerd’.

Piere-, pierepauwen
jongens en meisjes gaan trouwen
jongens met een wit overhemd aan
en meisjes met witte mouwen.

Even kijken naar de Boswijk?

Er leven vele vragen rondom de ontwikkeling van de
Boswijk. Hoe komt het eruit te zien, hoe zit het met
huren en zorg? Wat is een woning voor de Eerste lijn
zorg en/of 24 uurs zorg? Deels vragen die makkelijk uit
te leggen zijn. Maar hoe het er uit komt te zien, is soms
moeilijk om te visualiseren. Vanaf het balkon van De
Ton is het geheel goed te zien. Mocht u het leuk vinden
om dit eens te bekijken, bel dan even met Tiny van der
Hoek om een afspraak te maken. Ze is bereikbaar op
het telefoonnummer 06-50 05 49 02.

Begroting in één oogopslag
Inkomsten

Uitgaven

Totaal

Totaal

9,2

9,4

MILJOEN

MILJOEN
Bij een gemiddelde WOZ waarde
van €300.000,- betaalt een gezin;
OZB: €222,Rioolheffing: €158,Afvalstoffenheffing; €329,-

2022

Het Rijk

3,6

Lokale heffingen &
andere bronnen

Lokale heffingen
& belastingen

3,4

5,8
Andere
inkomsten

2,4

Wonen &
Leefomgeving

Samenleving

2,9 2,9
Zoals:
- rijbewijzen
- T-ontheffingen
- vergunningen
- verhuren
- bijdragen uit
de reserves

Zoals:
- veiligheid
- verkeer, vervoer
& waterstaat
- openbare ruimte
- milieu & gezondheid
- lokale & regionale
economie

Zoals:
- zorgtaken &
uitkeringen
- jeugdbeleid
- onderwijs
- sport
& cultuur

Bestuur &
Dienstverlening

3,4
Zoals:
- burgerzaken
- dienstverlening
- gebiedsgericht werken
- bestuur (gemeenteraad
& college)

[voningtoewijzing

‘

rr is een gekwalificeerde verzorgende van de
Kwadrantgroep werkzaam op Vlieland. Deze medewerker
staat sinds 2019 ingeschreven als woningzoekende. Na de
sloop van de Uiterton kon zij tijdelijk worden gehuisvest in
een recreatief appartement. Deze woonomstandigheden
zijn verre van ideaal en als dit te lang aanhoudt zou dit
ervoor kunnen zorgen dat deze zorgmedewerker weer van
Vlieland vertrekt, waarmee voor een nieuw aan te trekken
medewerker hetzelfde probleem ontstaat.
Op grond van de Huisvestingsverordening Vlieland 2020
kan een woning, in het algemene belang, om
maatschappelijke redenen buiten de verdeling gehouden
worden door het college, (de eventuele
woningadviescommissie gehoord hebbende).
De sociale huurwoning Dorpsstraat 39C is voor herverhuur
beschikbaar gekomen, een woning die voor deze
woningzoekende, een eenpersoonshuishouden, passend
zou zijn
Om de continuering van de zorg op Vlieland niet in gevaar
te laten komen s besloten voor de woning Dorpsstraat 39C
met voorrang de zorgmedewerker van Kwadrant voor te
dragen bij WoonFriesland.

inloopmiddag plan woningbouw
Middenweg

1

Eerder heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisa
van een plan voor 6 gestapelde woningen aan de
Middenweg. Deze zouden worden geplaatst achter de
panden Dorpsstraat 76 en 78. Nadat het plan gereed was
voor verdere uitwerking is er vanuit de directe omgeving
belangstelling getoond om aan te haken op het initiatief.
Hierdoor kan het plan worden uitgebreid tot 12 woningen.
w
Daarmee wordt het een ander initiatief, waarvoor opnieu
pen.
doorlo
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Het nu geschetste ontwerp wordt gesitueerd aan de
en
Middenweg achter de panden van de Dorpsstraat 72 tot
met 80.
Voordat het plan definitief wordt ingediend voor het
aanpassen van het bestemmingsplan s aan de
initiatiefnemer gevraagd om inwoners kennis te laten
nemen van het plan. Hiervoor is een inloopmiddag
georganiseerd op
Maandag 8 november 2021 van 14.00-15.00 uur in
‘Grand Café De Oude Stoep’.
Daar worden de plannen en visualisaties getoond en zijn
n
namens de initiatiefnemers Erik Houter en architect Harme
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bericht van Staasboserr

landelijke
Nat uurwerk dag
zaterdag 6 november

4,

Vorig jaar was de
staatsbosbeheer
natuurwerkdag niet mogelijk
vanwege corona, maar dit jaar
kunnen we wel weer samen de handen uit de mouwen
steken
Wanneer:
zaterdag 6november 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!

werkzaamheden op terrein de Vliehorst.

De komende maand vinden er werkzaamheden plaats op
j
de Vliehorst in het kader van het project Duinwijck Gasvri
.
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De realisatie van
Vanaf nu komen er veel activiteiten op het terrein van de
Vliehorst. Wat gaat er gebeuren? De heatpipes worden op
het rek van de Vliehorst geplaatst, de gaten voor de buffers
worden gegraven, de leidingen tussen de buffers en de
Vliehorst worden gelegd en ook de leidingen tussen de
buffers en de technische ruimte. Deze week is een eerste
vlak afgegraven, tot aan het grondwater, zodat de
bronnering kan worden geplaatst. Volgende week worden
van
nog meer voorbereidingen getroffen zoals het plaatsen
De
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werkcontainers en afsche
werkzaamheden vinden allemaal plaats op het terrein van
de Vliehorst. Er zal nog wel zand worden afgevoerd
waardoor er vrachtwagens zullen rijden. Maar er worden
zullen
geen wegafsluitingen verwacht. Als dat wel gebeurt,
zie:
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uur en op dinsdagmddag van 14.00 tot 1600 uur.
Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 1200
telefoon: 0562 452700 Storirigsnummer hij calamiteiten:
Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland
l
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06-46351 579 s-mail nfo@veland.ni website. wwvli
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nnumm
telefoo
11
uur:
Annemarie Kort is dagelijks bereikbaar tussen 9 en
52222
088-99
edrijf:
er
Woonb
enumm
nl
Servic
lan
SoZaWe: vw sozawe-n-frys
atienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
Inform
33
22
60
0800-0
ie
defens
st
sovetia
geluid
enlijn
Klacht
-

1

