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bericht van de wethouder
Waddenprogramma
“Vijf bloeiende en levendige
gemeenschappen. Dat willen de
Waddeneilanden zijn én blijven.
Eilanden waar het goed wonen,
leven, ondernemen en recreëren is
.4
enwaarduurzaamheiden een
circulaire economie hoog in het vaandel staan.”
Daarmee begint het Uitvoeringsprogramma
Waddeneilanden, een beschrijving van onze ambities
voor de komende vijf jaar. Die ambities zijn verdeeld
over vijf onderwerpen en die zijn weer verdeeld over de
vijf Waddeneilanden.
In het programma staan de volgende thema’s: Goed
Wonen & Leven, Toekomstbestendig Ondernemen &
Ontwikkelen, Optimaal Bereikbaar & Verbonden en
Circulaire Economie. Niet alles in het programma hoeft
op elk eiland uitgerold te worden. Alles hangt echter
wel met elkaar samen. En daarom is het zon mooi
programma.
En waarom doen we dat samen met de andere
Waddeneilanden? Het simpele antwoord is: omdat we
samen sterker staan. Het langere antwoord is: omdat
we alleen samen aan zon programma kunnen werken,
daarvoor geld kunnen ophalen bij het Rijk, de provincie
en het Waddenfonds. Elk eiland apart is daar te klein
voor. We willen ook leren van elkaar: wat bij de één
werkt, werkt misschien ook bij de ander. Dus alleen
daarom al moeten we het samen doen.
Vanuit Vlieland mag ik de trekker zijn van het
onderwerp Duurzaamheid. Ik voel me vereerd dat voor
de vijf eilanden te mogen doen. Ik ga als trekker
Duurzaamheid mijn best doen om de ambities die we
voor duurzaamheid hebben te halen. Dat doe ik samen
met de vier andere eilanden. Maar om de ambities te
halen, moeten we ook samenwerken met andere
partijen, zoals de netbeheerder Liander en het
waterschap. En met u, inwoners en recreanten.
Eén van die ambities is bijvoorbeeld verduurzamen van
gebouwen. Dan moet u denken aan het isoleren en het
aardgasvrij maken. Daarvoor moeten we in gesprek
met de eigenaren daarvan: WoonFriesland,
particulieren en bedrijven.
Een andere ambitie is een robuust energiesysteem
opzetten. Dan moet u denken aan opslag en opwek
van energie op het eiland en minder afhankelijk zijn van
energie van de wal. Een eiland is een uitstekende,
afgebakende plek om zon energiesysteem uit te
testen. We beginnen hier op kleine schaal in Duinwijck
en kijken of dat geschikt is om verder uit te rollen.
U gaat vast nog meer over dit programma horen. Bent
u nieuwsgierig geworden naar de verdere inhoud? Het
programma staat binnenkort op onze website.
Eisje de Ruijter, wethouder
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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, of
scan de QR-code.
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1 Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 25 oktober 2021
b: Overzicht moties/toezeggingen per 25 oktober
2021
.

Informeren

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

9. Ontwerp Omgevingsvisie
1 0. Vaststellen Chw (Crisis- en herstelwet)
bestemmingsplan Oosterseveld
1 1 Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie
(WE)
12. Sluiting
.

Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
wwwvlieland.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.
GriffierMagda Brinksma, 06-38739152 of
griffiervIieland.nl.

Quick Scan Lokale Democratie
De gemeente werkt voor de inwoners. Maar werkt de
gemeente ook mét de inwoners? Laat ons weten wat
jouw ervaring is!
Van 1 9 november tot en met 1 2 december staat er een
enquête online op https://bit.ly/3niX8zl
Huis aan huis wordt op Vlieland met deze nieuwsbrief
een ansichtkaart verspreid
met een oproep de enquête in
te vullen.
Laat je stem horen en geef
ookaan hoejij denkt dat het
beter kan! Alleen dan kunnen
we er iets aan doen.

_______________________________________________

ingekomen aanvraag
omgevi ngsverg u nning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen:
voor slopen (melding)
. Voor gedeeltelijke interne sloop van en
asbestverwijdering in het pand Berkenlaan 1 8 te
Vlieland (ingekomen 1 5 november 2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevi ngsverg u n ning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor slopen (melding)
.
Voor gedeeltelijke interne sloop van en
asbestverwijdering in het pand Berkenlaan 1 8 te
Vlieland (verzonden 17 november2021).
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.

bericht van
Staatsbosbeheer:
natuurherstelmaatregelen
Vlielandse duinen
van start
Dinsdag 23 november wordt gestart met de eerder
aangekondigde natuurherstelmaatregelen in de Vlielandse
duinen. Namelijk in de grijze duinen, een uniek natuurtype
in Europa. Ze liggen achter de zeereep en er stuift zand in
vanaf het strand. Door onder andere stikstof zijn ze
dichtgegroeid met grassen en helm. Door de duinen weer
open te maken kan het zand weer gaan stuiven. Maandag
zullen machines worden aangevoerd. We starten op locatie
Pad van Drie. Daarna zijn locaties Meeuwenduinen en Pad
van Zes en vervolgens Pad van Twintig en Dertig beoogt.
De totale werkzaamheden duren tot uiterlijk half maart, dan
aSjl
is de start van het broedseizoen.
Meer is te lezen op
www.staatsbosbeheer.nl/duinherstelvlieland ••— !4
OfscandeQR-code.
...
1»
Vragen of opmerkingen? Bel 0562 45 1 3
04 of mail vlieland@staatsbosbeheer.nl
—

Gemeente en Staatsbosbeheer stemmen
hun werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af.

Vaccinatie tegen corona?
Kom naar de pop-up locatie
op Vlieland

bericht van ‘Duinwijck Gasvrij’
rondleidingen op 26 en 27 november
Op het terrein van de Vliehorst wordt hard gewerkt. We
willen graag uitleg geven over het gasvrij maken van onze
wijk en jullie vragen beantwoorden. Daarom organiseren we
rondleidingen op vrijdag 26 november en zaterdag 27
november tussen 1 1 .00 en 1 5.00 uur. Steeds als er 5
mensen zijn, gaan we op pad. Verzamelpunt is de partytent
voor Sikkelduin 9. Daar vertrekken we.
We volgen de corona maatregelen: we kunnen goed 1 ,5 m
afstand houden en we blijven buiten.
Nieuwsgierig? Kom dan even kijken. Iedereen is welkom!

werkzaamheden fietspaden in de
Noordzeeduinen
Maandag 22 november begint het groot onderhoud aan het
fietspad vanaf de Ankerplaats tot aan het Pad van Zes bij
het Posthuys. Het fietspad zal worden verbreed en twee
gedeelten zullen worden verlegd, het eerst het stuk bij het
het Posthuys en daarna het fietspad bij het Pad van
Twintig. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden v66r de
feestdagen zijn afgerond.
De fietspaden zijn tijdens de werkzaamheden niet
toegankelijk! Er word een omleidingsroute aangegeven via
het Pad van Dertig en de Postweg.
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8899 AZ Oost-Vlieland
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Woensdag 24 november

van 13OO 16OO uur
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Neem uw identiteithewijs en
mc ri d k d pj e mee
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Een kprk malcen
13 fliet nodiq

nrik (boctervacdnatic) nict rnoqchjk
op deze datum.
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Elke inwoner van Vlieland van 1 2 jaar en ouder die nog niet
gevaccineerd is kan naar de pop-up locatie komen voor een
eerste vaccinatie.
Twijfel je nog? Kijk op:
htts://rrikkenzonderafsraak.riiksoverheid.nl/nl/twiifel/

Sinterklaasviering 2021
Ouders warm uw kinderen op. Opkieders maak uw pak maar klaar! Dit jaar een leuke, aangepaste, covid-proof
Sinterklaasviering. Volgende week meer informatie in uw brievenbus. Groet, Sint.
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Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 1400 tot 1600 uur.
Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland telefoon: 0562 452700 Storingsnummer bij calamiteiten:
06-46351 579 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 1 1 uur; telefoonnummer: 06-1 524 9717
SoZaWe: www.sozawe-nw-fryslan. nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 1351
-

