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raadsvergadering 22 november 2021
aanvang 19:30 uur
In verband met de coronamaatregelen is het niet
mogelijk om de vergadering bij te wonen. De
vergadering is rechtstreeks te beluisteren via de
website van de gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2021
b: Overzicht moties/toezeggingen per 25 oktober
2021
Informeren
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mededelingen college
Informatie van het college
Ingekomen stukken
Vragenuurtje
Spreekrecht voor burgers
Presentatie Transitievisie Warmte

Besluiten
9. Ontwerp Omgevingsvisie
10. Vaststellen Chw (Crisis- en herstelwet)
bestemmingsplan Oosterseveld
11. Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE)
12. 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, 06-38739152 of
griffier@vlieland.nl.

gemeentehuis (onder voorbehoud)
gesloten op woensdag 17 november
Vanwege een bijeenkomst op woensdag 17 november
voor alle binnendienstmedewerkers is het
gemeentehuis die dag gesloten. Bij het ter perse gaan
van deze nieuwsbrief zijn de nieuwe
coronamaatregelen nog niet bekend. Mocht de
bijeenkomst voor de medewerkers niet door kunnen
gaan dan is het gemeentehuis gewoon geopend. Dit zal
dan gecommuniceerd worden via de website en social
mediakanalen van de gemeente Vlieland.

collecte
Stichting Het Gehandicapte Kind heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 15 tot en
met zaterdag 20 november.
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COVID-19 vaccinaties op Vlieland op
24 november en 15 december
Op woensdag 24 november kunnen (nog) nietgevaccineerde inwoners van Vlieland een eerste prik
halen op Vlieland.
Twijfel je nog?
Op dit moment lopen de COVID-19 besmettingen weer
op. Ook mensen die gevaccineerd zijn kunnen besmet
worden, maar de kans dat je er nog erg ziek van wordt
of in het ziekenhuis belandt, is veel kleiner als je
gevaccineerd bent dan wanneer dat niet het geval is.
Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. Maar
als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus
zich minder makkelijk verspreiden en zullen er minder
mensen in het ziekenhuis belanden. Een vaccinatie
beschermt niet alleen jouzelf, maar ook de mensen om
je heen, zoals je vrienden en
familie.
Twijfel je nog? Berichten en
aannames op internet of sociale
media zijn niet altijd juist. Kijk voor
de juiste informatie op de website
van de Rijksoverheid:
https://prikkenzonderafspraak.rijks
overheid.nl/nl/twijfel/
Of scan de QR-code.
Eerste prik halen op Vlieland
Ben je, als inwoner van Vlieland, nog niet gevaccineerd
maar wil je je nu toch alsnog laten vaccineren? Op
woensdag 24 november kan dit op Vlieland. De locatie
zal nog nader bekend worden gemaakt.
Vergeet je mondkapje en identiteitsbewijs (met BSN
nummer) niet als je langskomt voor je prik. Op de
priklocatie moet je nog steeds een mondkapje dragen
en 1.5 meter afstand houden.
Er wordt dan meteen een afspraak gemaakt voor de 2e
prik op Vlieland op 15 december.

COVID-19 vaccination on Vlieland
Wednesday November 24th

en te verspreiden. De minister heeft dit advies
overgenomen.

Are you not yet vaccinated? When you are an inhabitant of
Vlieland and you have a BSN-number, you can get your first
vaccination on Wednesday November 24th, on Vlieland.
More information about the exact location will be available
next week. If you’re coming for your first shot, an
appointment will be made for your second on the spot. This
will take place on Vlieland December 15th.
Don't forget to bring a face mask and your ID (with BSN
number) when you drop in for your shot. At the vaccination
centre you still have to wear a facemask and keep 1.5
metres away from other people.
Are you still in doubt about getting
vaccinated? Information on social
media and internet is not always
accurate. For the correct information
see the website of the Dutch
government:
https://prikkenzonderafspraak.rijksover
heid.nl/en/twijfel/
Or scan de QR-code.

video buitendijks gebied
Tijdens het bezoek van de
deltacommissaris op 5 november
presenteerde de gemeente een video
over de betekenis van stormvloeden
en zeespiegelstijging voor het
buitendijks gebied op Vlieland. Deze
video is te bekijken met de volgende
link, die ook op de website van de
gemeente staat.
https://www.youtube.com/watch?v=iVUUEuyGMck
of scan de QR-code.

‘Boosterprik’ COVID-19 vaccinatie op
Vlieland woensdag 15 december
Op 15 december kunnen inwoners van Vlieland die 60 jaar
zijn of ouder een ‘Boosterprik’ halen. Deze extra prik is
bedoeld om de in de tijd licht afnemende werking van het
vaccin een oppepper te geven. Iedereen die hiervoor in
aanmerking komt krijgt hiervoor weer een uitnodigingsbrief
waarin tijd en telefoonnummer staan vermeld om een
afspraak te maken.

Heb je klachten, ben jij of is iemand in je omgeving positief
getest en weet je niet (zeker) of je in quarantaine moet?
Doe de quarantainecheck op
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ of scan de QRcode.

werkzaamheden fietspaden
Noordzeeduinen
Vanaf maandag 22 november zal er groot onderhoud
worden uitgevoerd aan de fietspaden in de
Noordzeeduinen. De werkzaamheden zullen naar
verwachting tot de kerstdagen in beslag nemen. U dient er
rekening mee te houden dat grote gedeelten van de
fietspaden tijdens deze periode niet of moeilijk toegankelijk
zullen zijn.

pubquiz politiek Vlieland uitgesteld
De quizavond die de
politieke partijen op
het eiland wilden
organiseren op 16
november gaat
vanwege de
oplopende
coronacijfers en de
aangekondigde
aanscherping van de
regels aanstaande
dinsdag 16 november
NIET door. De
belangstelling was
groot, dus extra
jammer dat het niet kan doorgaan. Indien mogelijk zal het
later dit jaar alsnog georganiseerd worden.

ophaaldag tuinafval

Op dinsdag 16 november wordt tuinafval opgehaald. U
Waarom een boosterprik?
hoeft uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een vaste
Een COVID-19-boostervaccinatie is een extra vaccinatie die
route. Eigenaren van een vakantiewoning in het
na een langere periode wordt toegediend nadat de
zomerhuizenterrein kunnen hun tuinafval in de daarvoor
basisserie van de COVID-19-vaccinatie is afgerond. Deze
bestemde vakken bij de ondergrondse containers
boostervaccinatie is bedoeld als oppepper die de werking
deponeren.
van de eerste vaccinatieserie kan verbeteren. Een booster
is nodig als de beschermende werking van de eerste serie
vragen rond Boswijk
vaccins na een tijd te veel afneemt. Of wanneer de
Bij de gemeente komen veel vragen binnen over de
vaccinaties minder goed blijken te beschermen tegen
toegewezen woningen in de Boswijk. Bijvoorbeeld over
nieuwe varianten van een virus.
afmetingen, mogelijkheid tot aanpassingen of
De Gezondheidsraad heeft op 2 november jl. geadviseerd
plattegronden. Deze vragen worden verzameld en zullen
dat er uit voorzorg een booster wordt ingezet voor mensen
komende tijd, met de antwoorden uiteraard, vermeld
van 60 jaar en ouder. Bij ouderen is de bescherming tegen
worden op de website www.vlieland.nl/boswijk. Ook zal er
COVID-19 na de eerste twee prikken wat lager dan bij
begin december weer een Boswijk-nieuwsbrief huis-aanjongere mensen. Met een booster kan de bescherming
huis verspreid worden met de meest actuele informatie.
worden verhoogd. Zo zijn zij beter beschermd en hebben
nieuwe virusvarianten ook minder kans zich te ontwikkelen
Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
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