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Beste Vlielanders
Twee weken geleden dachten we nog
met wat improviseren zaterdag 4
december toch een Sinterklaasfeest te
kunnen vieren, met een optocht door
het dorp en aansluitend opkleden
buiten in de Dorpsstraat. Helaas
zagen de organisatoren zich vorige week toch
genoodzaakt om deze festiviteiten weer af te blazen
omdat Corona opnieuw de overhand heeft. Wij
begrijpen dit besluit als gemeente, maar vinden het
ontzettend jammer.
Onze mooie traditie “opkleden”, maar ook heel veel
verenigingsleven staat wederom op een laag pitje en
dat is best zorgelijk, want pakken we dat straks “in het
nieuwe normaal” allemaal wel weer op? Blijven onze
verenigingen allemaal op de been en wat kan er straks
weer? De tijd zal het leren, maar ik vertrouw erop dat
we met elkaar ook leuke oplossingen kunnen
bedenken.
Ondertussen gaan we eerst allemaal voor een
boosterprik. Dat moet er dan in ieder geval voor zorgen
dat we niet massaal ziek worden en zo goed mogelijk
beschermd zijn tegen nieuwe varianten. Op Vlieland
hebben mensen van 60 jaar en ouder hiervoor een
uitnodiging gekregen. Hoe het voor de jongere groep
georganiseerd gaat worden, daarvan houden we u op
de hoogte.
Gelukkig gaan de werkzaamheden op Vlie gewoon
door. De bouw van Boswijk ligt nog steeds op schema,
de woningen zijn vóór de kerst wind- en waterdicht. Op
Stortemelk wordt druk gebouwd aan de nieuwe
kampwinkel en personeelshuisvesting en langs de
Noordzeeduinen is begonnen met de renovatie van het
fietspad en met de natuurmaatregelen van
Staatsbosbeheer. Er gebeurt weer veel!
In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De
politieke partijen hadden gezamenlijk een politiek café
met een pubquiz georganiseerd met als doel mensen te
interesseren voor de gemeentepolitiek. Het café gaat
helaas niet door, maar voor de continuïteit van ons
gemeentebestuur zou het goed zijn als er ook weer
nieuwe Vlielanders in stappen om ons eiland te
besturen. Want van buitenaf lijkt het misschien of het
allemaal vanzelf gaat, maar dat is schijn. Zaken als een
school, ouderenzorg, het bouwen van woningen
enzovoorts gaan echt niet vanzelf. Dit wordt door de
gemeenteraad voorbereid en mogelijk gemaakt. En
voor de toekomst zijn er nog grote uitdagingen om ons
eiland leefbaar te houden.
Bent u of ben jij geïnteresseerd om zelf aan de
knoppen te draaien? Neem dan eens contact op met
één van de politieke partijen en bestuur mee!
Geef elkaar de ruimte (1,5 meter) en blijf gezond!

wethouder Dick Visser

wij zoeken een nieuwe bezorger m/v
voor ‘Uit het kastje’!
Omdat de huidige bezorger er mee stopt zoeken we
vanaf januari een nieuwe bezorger voor deze
nieuwsbrief.
Ben je 13 jaar of ouder en neem je deze taak
serieus? Meld je dan!
Wat moet ik doen?
Elke week moet de nieuwsbrief bij elke inwoner van
Vlieland op de mat vallen. Je kunt hiermee beginnen op
vrijdagmiddag en uiterlijk zaterdag eind van de middag
moet alles bezorgd zijn.
Kun je een keer níet, dan zorg je zelf voor vervanging,
iemand die het net zo zorgvuldig doet als jij.
Je kunt ook sowieso samen met iemand dit baantje
gaan invullen.
Wat krijg ik daarvoor?
Voor elke editie die je rondbrengt krijg je € 35. Dit wordt
maandelijks overgemaakt naar je bankrekening.
Lijkt je dit wel wat?
Stuur een mail naar info@vlieland.nl! Je kunt
solliciteren tot maandag 13 december.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor slopen (melding)
 Voor de sloop van het pand Ankerplaats 14 te
Vlieland (ingekomen 2 december 2021).
 Voor de sloop van het pand Ankerplaats 29 te
Vlieland (ingekomen 2 december 2021)
 Voor de sloop van het pand Vliepark 22 te Vlieland
(ingekomen 2 december 2021).
voor bouwen
 Voor het plaatsen van een kunstwerk op het perceel
Duinkersoord 48 te Vlieland (ingekomen 2 december
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 bouwen
 Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een unit ten
behoeve van ‘Testen voor Toegang’ op het perceel
De Uitlegger 2 te Vlieland (verzonden 30 november
2021).

besluit tot verlenging van
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen en handelingen met gevolgen voor
beschermde monumenten
 Voor de interne verbouw van het pand Dorpsstraat
81 te Vlieland (ingekomen 6 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. U kunt ook informatie inwinnen aan het
loket in het gemeentehuis.

BERICHT VAN DE FUMO

melding activiteitenbesluit
Ontvangen: een melding Activiteitenbesluit op 17
september 2021. Betreft: stoppen van de activiteiten
door het geheel slopen van een bestaand ketelhuis.
Locatie: Willem de Vlaminghweg 11, 8899 AV Vlieland,
gemeente Vlieland. Voor deze melding gelden
algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, email info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

vastgesteld Chw (Crisis- en
herstelwet) bestemmingsplan
Oosterseveld
Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlieland bekend dat de
gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van
22 november 2021 heeft besloten in te stemmen met
de Reactienota zienswijzen en het Chw
bestemmingsplan Oosterseveld, bekend onder en
geometrisch vastgelegd als NL.IMRO.0096.20181658ON01, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig het op
de reactienota aangepaste bestemmingsplan.
Al enige tijd loopt de procedure voor het nieuwe
bestemmingsplan voor bedrijventerrein Oosterseveld.
De gemeenteraad is nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming van dit plan. Het bestemmingsplan
behelst een nieuw actueel planologisch kader voor
Oosterseveld, waarbij als pilot vooruit is gelopen op de
komst van de Omgevingswet. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft in totaal 12 weken ter
visie gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend. Het
college heeft een Reactienota zienswijzen opgesteld
waarin op de zienswijzen is gereageerd en waarin is
aangegeven of en op welke wijze het
ontwerpbestemmingsplan kan worden aangepast.
Ambtshalve zijn enkele aanpassingen in het
ontwerpbestemmingsplan voorgesteld, deze zijn
eveneens in de Reactienota zienswijzen verwoord.

Tegen de vaststelling van het plan kan enkel beroep
worden aangetekend door diegene die verschoonbare
redenen heeft gehad om geen zienswijze in te dienen.
Zij kunnen binnen een termijn van zes weken vanaf 6
december 2021 tot 17 januari 2022 beroep instellen bij
de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 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 vaststellingsbesluit
inzien tijdens openingstijden
van het gemeentehuis of op
afspraak. Het
bestemmingsplan is digitaal
beschikbaar op de website van
de gemeente Vlieland onder
Zelf regelen/ Publicaties en
bekendmakingen/ Ruimtelijke
plannen/ Bestemmingsplannen (scan de QR-code) en
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
planidentificatienummer is NL.IMRO.0096.20181658VA01

snoeiwerkzaamheden
Vanaf maandag 6 december begint de gemeentelijke
buitendienst met het snoeien van bomen. Zij gebruiken
hiervoor een hoogwerker. Door de werkzaamheden
kan er enige hinder ontstaan voor het verkeer en
voetgangers. De snoeiwerkzaamheden zullen wegens
de kerstversiering niet in de Dorpsstraat plaatsvinden,
dit wordt in het vroege voorjaar gedaan.

gladheidsbestrijding winter 2021/22
Bij gladheid worden in eerste instantie alleen de
doorgaande routes en knelpunten gestrooid en er is
rekening gehouden met het feit dat gladheid op
Vlieland meestal maar van korte duur is.
Zo kan het vroeg in de ochtend
heel kort verraderlijk glad zijn,
maar bij deze gladheid wordt er
dus niet zomaar gestrooid.
Voordat de auto inzet-klaar is
en de route gereden is, is de
gladheid meestal al lang weer
voorbij. Het gladheidsbestrijdingsplan is te downloaden via de volgende
link:https://bit.ly/32TWxxd of scan de QR-code.
De buitendienst van de gemeente rijdt voor de
gladheidsbestrijding altijd een vastgestelde route, dit
zijn in eerste instantie de doorgaande wegen. Pas bij
aanhoudende gladheid worden de overige wegen
gestrooid.
De vastgestelde route is: van de gemeentewerf via de
Fortweg en Korenmansweg naar de Havenweg,
Dorpsstraat, W. de Vlaminghweg, Lutinelaan tot het
politiebureau, lus bij de Jutter, Rozenbottelweg, De
Blinkerd, W. de Vlaminghweg tot de kolk, Molenglop,
Boereglop, Kampweg vanaf Havenweg, incl. lus
Ankerplaats, Badweg, incl. lus Seeduyn, Postweg,
Havenweg langs tankstation via Fortweg naar
gemeentewerf, Heliplatform.
Naast de vastgestelde route is er aandacht voor:
 verharde opgang van het voetpad + schelpenpad
van de Vlaminghweg naar de Duinwijck en
 in het verlengde daarvan het Rijk IJzeszglop naar






de Dorpsstraat
voetgangerstrappen van De Blinkerd naar Helmweg
en Bremweg
helling Armhuis – Vlaminghweg
ingang nieuwe Uiterton
achter de bejaardenwoningen Berkenlaan
-Dennenlaan- Berkenlaan naar de Ambu-post, tot
de verhuizing.

Na het strooien moet het zout eerst een tijdje inwerken.
Het gestrooide zout heeft enig autoverkeer nodig om
goed te werken. Waar weinig of geen autoverkeer rijdt,
werkt het zout bij vorst bijna niet.
Direct na het strooien is het dus nog een tijdje
verraderlijk glad en kan het op sommige stukken glad
blijven. Wees alert en voorzichtig!!

BERICHT VAN STAATSBOSBEHEER

kerstbomen zagen
Ook dit jaar mogen Vlielanders en gasten zelf (coronaproof) hun eigen mooiste dennenboom komen
omzagen!
Wanneer? Zaterdag 11 december, tussen 10.00 en
15.00 uur
Waar? Bij het Kolkenpad naar het Vuurboetsduin.
Let op: zelf kniptang of zaag en werkhandschoenen
meenemen!
Graag tot dan!
Team Staatsbosbeheer Vlieland

verkiezingen gemeenteraad
Geregistreerde aanduidingen politieke
groeperingen en namen van gemachtigden en hun
plaatsvervangers
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de
leden van de raad van de gemeente maakt ingevolge
artikel G 3, lid 5, van de Kieswet bekend dat ten
behoeve van deze verkiezing de volgende aanduiding
van een politieke groepering geregistreerd staat en dat
als gemachtigde van deze groepering en zijn
plaatsvervanger de volgende personen zijn
aangewezen:
aanduiding politieke groepering: Lijst Fier
naam gemachtigde; H.C. Veerdig
naam plaatsvervanger; E.J. Robijn
Vlieland , 30-11-2021
De voorzitter van het centraal stembureau,
M. Schrier

AV Frieso: een aanvullende
zorgverzekering voor inwoners met
een laag inkomen en hoge zorgkosten
Heeft u een laag inkomen en ieder jaar hoge
zorgkosten? Dan is de aanvullende zorgverzekering
Frieso (AV Frieso) van De Friesland misschien
voordelig voor u. Deze verzekering biedt een brede
dekking en u krijgt korting op de premie. De gemeente
betaalt namelijk een deel van de premie voor u.
Voorwaarden
U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering
AV Frieso als:
• u tenminste 18 jaar oud bent
• u in de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland
of Waadhoeke woont
• u een inkomen heeft dat lager of gelijk is aan 130 %

•

van de bijstandsnorm geldend voor uw
woonsituatie. Hoe hoog uw inkomen mag zijn kunt u
nalezen op www.sozawe-nw-fryslan.nl/av-frieso
u een basisverzekering heeft afgesloten bij De
Friesland.

Premie en dekking
In 2022 is de premie voor de basisverzekering met de
AV Frieso €181,15 per maand. Uw gemeente betaalt
van dit bedrag per maand €27,38 voor u. U betaalt zelf
€153,77 per maand voor de AV Frieso. Voor alle
zorgverzekeringen geldt dat uw
kinderen tot 18 jaar gratis
meeverzekerd zijn. De AV Frieso
heeft een brede dekking, wat er
precies vergoed wordt vanuit de
AV Frieso en hoe u zich kunt
aanmelden kunt u lezen op de
website van De Friesland:
www.defriesland.nl/frieso
(Scan de QR-code)
Heeft u vragen?
• Vragen over de vergoedingen van AV Frieso? Dan
kunt u bellen met De Friesland: 058-291 3131
• Vragen over het aanmelden voor de AV Frieso?
Dan kun u contact opnemen met De Dienst via
0517-380 200 of contact@sozawe-nw-fryslan.nl

BERICHT VAN RIJKSWATERSTAAT

dijkversterking Vlieland gaat verder
Na lange tijd van stilte kunnen we eindelijk melden dat
het project dijkversterking Vlieland een volgende fase in
gaat. In afwachting van duidelijkheid over de
stikstofwetgeving heeft het project tijdelijk stilgelegen.
Op 1 juli jl. is de wet Stikstofreductie en
Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van
deze wet is de vrijstelling voor eenmalige
aanlegactiviteiten, in het kort de bouwvrijstelling. Met
deze bouwvrijstelling kan het vergunningsproces voor
de dijkversterking Vlieland worden doorlopen.
Medio december worden de juridische procedures
opgestart. Dit houdt in dat de ontwerpbesluiten ter
inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen de
ontwerpbesluiten inzien en op de plannen reageren
door het indienen van een zienswijze. Gedeputeerde
Staten van Fryslân maken op verzoek van
Rijkswaterstaat Noord Nederland met een kennisgeving
bekend dat het ontwerp projectplan versterking
Waddenzeedijk Vlieland met bijbehorende stukken ter
inzage ligt. De kennisgeving wordt gepubliceerd in de
Staatscourant, de Leeuwarder courant en het Friesch
dagblad. Via “uit het kastje” zullen wij u ook informeren
over de termijn waarop de ontwerpbesluiten
geraadpleegd kunnen worden.
Het projectteam gaat een bijeenkomst organiseren
gedurende de periode dat de ontwerpbesluiten ter
inzage liggen waar u een toelichting kunt krijgen op de
stukken en vragen kunt stellen. Wij gaan kijken welke
mogelijkheden daartoe zijn binnen de huidige
richtlijnen. Door de opgelopen vertraging wordt het
uitvoeringsjaar vooralsnog verschoven naar 2024.
Mocht u vragen hebben over dit bericht dan kunt u
contact opnemen met het projectteam via:
HWBP-DijkVlieland@rws.nl

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

