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onderzoek naar mogelijkheden
“Vlieland Academy”
In een dringende zoektocht naar horecapersoneel en
geschikte woonruimte voor personeel, is er een
onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het
starten van een Vlieland Academy. Met dit initiatief
zouden ambitieuze leerlingen een MBO opleiding
kunnen volgen in de richting van kok,
gastvrouw/gastheer en praktijkervaring op kunnen doen
bij bedrijven op het eiland. De Vlieland Adademy zou
zich onderscheiden door de kleinschaligheid, de extra
aandacht, de kwaliteit van het onderwijs en verder in
een aantal andere ingrediënten. Het zou noodzakelijk
zijn dat studenten van de opleiding op het eiland
kunnen wonen. Aangezien er zoveel vacatures
openstaan, zou elke leerling een baangarantie kunnen
krijgen. Ook zou doorstroom naar vervolgopleidingen
mogelijk zijn. In de opleiding zou vooralsnog plaats zijn
voor 24 leerlingen.
Een dergelijk initiatief is al gerealiseerd op Texel,
Ameland en Schiermonnikoog.
Om uit te zoeken of de doelstelling haalbaar is, is er
een onderzoek gestart. De betrokken partijen zijn De
Jutter, de OVV, de gemeente, ROC de Friese Poort en
Stichting de Vliehorst.
Locatie
Een goede huisvesting voor de studenten is de grootste
uitdaging. Het onderzoek richt zich op dit moment op
de locatie van groepsverblijf de Vliehorst. Voor het
voortbestaan van de Vliehorst, zou dit een mooie kans
zijn. Voorwaarde is in elk geval dat ook de
groepsverblijffunctie van het gebouw blijft bestaan.
Óf er mogelijkheden zijn en wát deze dan zijn, is
onderdeel van het onderzoek, evenals de financiële
haalbaarheid. Mocht er uit het
haalbaarheidsonderzoek geconcludeerd worden dat er
mogelijkheden zijn, dan gaan betrokken partijen
uiteraard met de omwonenden en belanghebbenden
hierover in gesprek.
Graag nodigen we binnenkort alle (horeca)bedrijven uit
om hierover meer informatie te krijgen. We gaan graag
met elkaar in gesprek om een goed beeld te krijgen van
het eventuele aanbod van arbeidsplaatsen en de
begeleiding van de studenten. De uitnodiging zal
worden verstuurd zodra de coronaregels het toelaten.

rondleidingen Duinwijck afgelast
Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen
zijn de rondleidingen in Duinwijck, die voor vrijdag en
zaterdag gepland stonden, helaas afgelast. Wil je wel
iets meer van het project weten, loop dan eens langs
op Sikkelduin 9, dan krijg je een persoonlijke
rondleiding.
Ook op de website kun je veel informatie vinden:
www.duinwijckgasvrij.nl

In de raadsvergadering van 22 november werd aan de
raad in een presentatie uiteen gezet hoe de
Transitievisie Warmte (TVW) Vlieland, waarover in
december door de raad een besluit genomen wordt, tot
stand is gekomen. In de TVW wordt aangegeven hoe
we op Vlieland onze gebouwen duurzaam gaan
verwarmen, of anders gezegd: hoe we op Vlieland van
het aardgas afgaan. Tot 2030 zetten we in op het
isoleren van woningen en onderzoeken we
warmtenetten. Dat doen we samen
met de bedrijven en bewoners op
Vlieland. Omdat zich de komende
jaren vast nieuwe technieken en
mogelijkheden zullen aandienen,
wordt de TVW elke vijf jaar
vernieuwd.
De visie zal na vaststelling worden
uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Meer weten? Kijk op
https://bit.ly/3r5kADm of scan de QR-code.

Sinterklaasviering 2021
Een grote, feestelijke optocht met Sinterklaas, muziek
en alle kinderen door het hele dorp. Onherkenbaar
langs de deuren in een mooi pak en kijken of je
buurman je kan raden. Het zou toch fantastisch zijn als
we dat dit jaar linksom of rechtsom voor elkaar kunnen
krijgen met elkaar? Vandaar dat we u vorige week in
"Uit het kastje" opriepen om uw pak klaar te maken en
de kinderen op te warmen.
Maar met de ontwikkelingen van afgelopen dagen met
nog meer besmettingen en het vooruitzicht van extra
maatregelen, moeten we daar helaas op terugkomen.
We hadden een creatief plan om op een veilige manier
een optocht te kunnen houden en aansluitend te
kunnen opkleden binnen de geldende coronaregels. Op
Vlieland zijn we vindingrijk, een tikje eigenwijs, maar
ook realistisch en nuchter. Volgend jaar beter!
Blijf gezond en alsnog een fijne Sinterklaas gewenst.
“Sinterklaas 2021”
Marianne, Erwin, Gerrit en Dick
Met medewerking van Geitenbreiers, Bunkerploeg,
Volksonderwijs en Vlielands Fanfare

raadsvergadering 22 november
Op maandag 22 november was de gemeenteraad van
Vlieland bijeen voor een vergadering, dit keer vanwege
de aangescherpte coronamaatregelen weer in Hotel
Seeduyn waar de anderhalve meter afstand kon
worden gehouden.
Mededelingen
Naar aanleiding van de agendapunten 2 en 3 werd er
vanuit het college een aantal mededelingen gedaan.
De reis van de raad naar Norderney om zich daar te
laten informeren over de systematiek van
toeristenbelasting innen gaat niet door, het
aanbestedingstraject gaat ondertussen wel verder. Er
wordt nog gewerkt aan de berekening van de huurprijs
voor de school, die in een te groot gebouw is
gehuisvest waardoor de vergoeding vanuit het rijk
ontoereikend is. En begin volgend jaar zal er een aantal
woningen in Boswijk worden opengesteld voor
bezichtiging.
Wethouder Visser vertelde dat de gezamenlijke
Waddeneilanden een ‘Quick Win’ hebben
binnengehaald, 4,5 miljoen die de eilanden van het
ministerie krijgen. Hoe dit besteed kan gaan worden op
alle eilanden moet komende maanden duidelijk worden.
Vragenuurtje
Tijdens het vragenuurtje werd er gesproken over de
problematiek van het huisvesten van horecapersoneel
in gezinswoningen. Het college onderkent het probleem
en heeft in een brief aan de raad aangegeven hoe het
hiermee om wil gaan. In het voorjaar zal hierover een
overleg plaatsvinden met de raad en eventueel andere
betrokken partijen.
Presentatie Warmtevisie Vlieland
Onder agendapunt 7 werd een presentatie gegeven
door projectleider Rob Goes van Ekwadraat over de
Transitievisie Warmte Vlieland. Hij legde uit waarom er
ook alweer een transitievisie moest worden opgesteld
en hoe het traject is verlopen. Vlieland heeft qua
ambities om energieneutraal te worden altijd voorop
gelopen. Vanuit het door Nederland ondertekende
Klimaatakkoord ligt er de opdracht om de bebouwde
omgeving aardgas vrij te maken. Hieruit vloeit de plicht
voor gemeenten voort om een Transitievisie Warmte op
te stellen. De gemeente Vlieland heeft dit gedaan na
intensieve inwonersconsultatie. Op Vlieland zijn al veel
bewoners en eigenaren van recreatiewoningen bezig
met verduurzaming en de betrokkenheid is groot. Er
zijn vier gezamenlijke uitgangspunten in de
warmtetransitie vastgesteld: 1. De belasting van het
elektriciteitsnet wordt zoveel mogelijk beperkt; 2. CO2besparing is het uitgangspunt; 3. We ondersteunen
onze inwoners zoveel mogelijk bij het maken van de
overstap naar duurzaam verwarmen; 4. Waar het kan
willen we een voorbeeld vormen voor de rest van
Nederland.
De TVW zal elke vijf jaar worden herzien. De gemeente
zal de rol van procesregisseur op zich nemen. Op 20
december wordt er een besluit genomen over de TVW.
Ontwerp Omgevingsvisie
Vervolgens werd onder agendapunt 9 de Ontwerp
Omgevingsvisie vastgesteld. Een document waarin de
gemeenteraad haar ambities, visies en beleid met
betrekking tot de fysieke leefomgeving voor de
toekomst vastlegt. Het document kreeg de titel

‘Langzaam meebewegen” wat door de diverse fracties
verschillend werd geïnterpreteerd.
Door Lijst Fier en ABV werden amendementen
(tekstuele wijzigingen) ingediend. Het amendement van
ABV met diverse aanvullingen op de tekst werd
verworpen. Het amendement van Lijst Fier, met een
aanvulling op de tekst dat er wordt gestreefd naar een
uitstootreductie van stikstof van 50% voor 2035 werd
door de raad unaniem aangenomen.
GroenWit kondigde samen met ABV een motie
(opdracht aan het college) aan waarbij het college werd
opgeroepen om in het plan op te nemen dat oneigenlijk
gebruik van een eengezinswoning vergunningsplichtig
is zodat de gemeente ook kan handhaven. De motie
werd echter na een schorsing weer ingetrokken omdat
de fracties er inmiddels van waren overtuigd dat het
college deze problematiek al heeft opgepakt.
Bestemmingsplan Oosterseveld (Chw).
Onder agendapunt 10 werd besloten tot het vaststellen
van het bestemmingsplan Oosterseveld onder de
Crisis- en herstelwet (Chw). Dat laatste betekent een
plan met een verbrede reikwijdte waarin de
mogelijkheden die de Omgevingswet straks gaat
bieden zo optimaal mogelijk worden benut.
GroenWit diende een amendement in met betrekking
tot het (tijdelijk) vestigen van personeel op het
bedrijventerrein. Het amendement werd na stemming
door de gemeenteraad verworpen. GroenWit gaf
daarop een stemverklaring af waarin de fractie aangaf
niet tegen personeelshuisvesting op het
bedrijventerrein te zijn maar dat zij verwacht dat er
geen goede controle op gehouden kan worden.
Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE)
Tot slot stond het vaststellen van een beleidskader voor
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op de agenda.
Alle fracties gaven aan blij te zijn met de vaststelling
van dit beleid, waardoor er geld vrij kan komen
waarmee alle kinderen op Vlieland de mogelijkheid
krijgen op een voorschoolse voorziening en daarmee
een gelijke kans.
Het voorstel werd unaniem aangenomen.
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de
vergadering om 22:10 uur.
De livestream van de
raadsvergadering is terug te kijken
op https://bit.ly/3COTW3F of scan de
QR-code.
De (concept) besluitenlijst van de
raadsvergadering van 22 november
vindt u hier: https://bit.ly/30SGmzD
of scan de QR-code.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning

kennisgeving van het voornemen tot
uitschrijving BRP

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
 Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 138 te
Vlieland (ingekomen 24 november 2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

Uit onderzoek van burgerzaken is gebleken dat
onderstaande personen niet meer wonen op het adres
waar zij volgens de Basis Registratie Personen (BRP)
staan ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen
resultaat opgeleverd. Namens burgemeester en
wethouders van Vlieland maakt de teamleider van de
afdeling Uitvoering & Ondersteuning bekend dat de
gemeente Vlieland het voornemen heeft onderstaande
personen uit te schrijven uit de BRP.
Op basis van dit voornemen worden onderstaande
personen in de gelegenheid gesteld om, gedurende
drie weken vanaf de datum van deze publicatie,
informatie te geven over hun daadwerkelijke
verblijfplaats.
Indien de gemeente Vlieland geen nadere
adresinformatie ontvangt, zal na deze periode van drie
weken de bijhouding van de persoonslijsten worden
beëindigd.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor slopen (melding)
a. Voor de sloop van een ketelhuis op de locatie
Willem de Vlaminghweg 11 te Vlieland (verzonden
24 november 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.

werkzaamheden fietspaden in de
Noordzeeduinen
zoals vorige week is aangekondigd wordt er groot
onderhoud uitgevoerd aan de fietspaden in de
Noordzeeduinen. Ze worden verbreed en deels
verlegd. Tot aan de kerstdagen zijn de fietspaden
daarom niet toegankelijk. Er is een omleidingsroute
aangelegd, zie daarvoor onderstaand kaartje.

geslachtsnaam en voornamen
geboortedatum
Andrade do Salâo, Jennifer Thereze
13-12-1983
Garcia Zulaica, Alvaro
28-04-1994
Muro Ezquerro, Adriana
25-12-1995
Crháková, Lucie
21-08-1997
Lehner, Grzegorz Łukasz
08-02-1985
Mirakian Garcia, Adrian
29-09-1981
Al-Gbedem Soriano, Saklvador Atuima
01-03-2000
Avătăjiţei, Adrian Vasile
08-12-1997
Bajgerová, Alice
23-04-1980
Baki, Veronica
29-04-1997
Banžėrytė, Agnė
09-06-1995
Cánova Espinosa, Emanuel Gonzalo
11-10-1991
Cenuşă, Stelică Constantin
04-09-2000
Cristea, Marius Ciprian
02-01-1995
Di Fazio, Michele Gabriele
23-03-1985
Di Matteo, Giovanni
09-11-1980
Dubnová, Šárka
17-08-1976
Dvořák, Petr
24-04-1982
Hric, Róbert
09-06-1985
Jissink, Jannie Anouk
12-03-2003
Lubas, Dávid
19-01-2000
Madzulis, Nauris Kaspars
09-05-2000
Mundrucz, Judit
15-01-2003
Nistor, Ionela Mădălina
25-01-1999
Patoraj, Adrián
25-01-1997
Pennavaria Dumbuya, Mohamed
02-01-2000
Tokár, Martin
27-03-1999

.

telefoonlijn voor medische vragen over
coronavaccinatie: 010-7041500
Twijfelt u vanwege uw medische geschiedenis over
coronavaccinatie? Bel 010 7041500 voor uw medischinhoudelijke vragen.
Erasmus MC heeft samen met huisartsen van LHV Kring
Rotterdam een informatielijn geopend voor medische
vragen over covidvaccinatie. U kunt via dit telefoonnummer
vragen stellen over de coronavaccinatie in relatie tot uw
eigen medische toestand. Er zijn mensen die om medische
redenen twijfelen of zij een covidvaccinatie moeten nemen.
Het Erasmus MC wil deze mensen helpen, zodat zij een
goede keus kunnen maken.
De telefoonlijn wordt bemenst door medische professionals
en medisch studenten die volledig op de hoogte zijn van de
nieuwste wetenschappelijke inzichten.
De vaccinatie Twijfeltelefoon is te bellen op woensdag en
vrijdag van 08.30 tot 13.30 uur.

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!
Tot en met 12 december staat er een enquête online op
https://bit.ly/3niX8z1
Laat je stem horen en geef ook
aan hoe jij denkt dat het beter
kan! Alleen dan kunnen we er iets
aan doen.

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

