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agenda raadsvergadering
maandag 20 december 2021

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Aanvang 19:30 uur
In verband met de coronamaatregelen is het niet
mogelijk om de vergadering bij te wonen. De
vergadering is rechtstreeks te volgen via de website
van de gemeente.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 105 te
Vlieland (ingekomen 7 december 2021).
voor slopen en asbestverwijdering
 Voor de sloop van en asbestverwijdering in het
pand Achteromweg 5 en 5A te Vlieland (ingekomen
6 december 2021).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 22 november
2021
b: Overzicht moties/toezeggingen per 22 november
2021
Informeren
3. Mededelingen college
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0 Vlieland
9. Verordening Onderwijshuisvesting
10. Sport- en beweegbeleid
11. Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein
Fryslân
12. Aanvraag nieuwe recreatiewoning Duinkersoord
(B1119)
13. Verklaring van geen bedenking legalisatie kiosk
midgetgolfbaan
14. Belasting- en legesverordeningen 2022
15. 3e Begrotingswijziging 2021
16. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nl (of scan de QRcode). 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.

Quick Scan lokale democratie
Alleen dit weekend kun je de Quick Scan Lokale
Democratie Vlieland nog invullen! De wát? In normaal
Nederlands: we horen graag van álle
Vlielanders hoe gemeente en inwoners beter
kunnen samenwerken. Hoe maken we meer
ruimte voor inwoners om
mee te praten, mee te
beslissen en mee te doen?
Vertel ons wat jij vindt via
https://bit.ly/3niX8z1 of
scan de QR-code.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor slopen (melding)
 Voor de sloop van het pand Ankerplaats 14 te
Vlieland (verzonden 6 december 2021).
 Voor de sloop van het pand Ankerplaats 29 te
Vlieland (verzonden 6 december 2021)
 Voor de sloop van het pand Vliepark 22 te Vlieland
(verzonden 6 december 2021).
voor slopen en asbestverwijdering
 Voor de sloop van en asbestverwijdering in het
pand Achteromweg 5 en 5A te Vlieland (verzonden
8 december 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.

ophaaldag wit- en bruingoed
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke, maar ook strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers en fornuizen
kunnen gratis worden afgegeven op de Milieustraat.
Ook mag u deze apparaten de tweede dinsdag van de
maand aan de weg zetten.
Meld uw wit- en bruingoedafval tenminste één werkdag
voor de ophaaldag aan. Dit kunt u telefonisch doen of
via de website van de gemeente Vlieland.

herhaalde oproep: bezorger(s) gezocht!
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. Bellen mag ook: (06) 2960 5646

woningtoewijzing
In samenwerking met Sport Fryslan is er in 2019 op
Vlieland een buurtcoach aangesteld, een combinatie van
een jeugd- en jongerenwerker en sportcoach. De
buurtcoach geeft uitvoering aan het door de gemeente
vastgestelde Sport- en beweegbeleid.
Om invulling te kunnen (blijven) geven aan deze functie is
het noodzakelijk dat de huidige buurtcoach kan beschikken
over passende huisvesting.
In de Huisvestingsverordening 2020 is vastgelegd dat
“woningen in het algemene belang, om maatschappelijke
redenen buiten de verdeling gehouden kunnen worden door
het college, (de eventuele woningadviescommissie gehoord
hebbende).”
De huidige buurtcoach staat sinds 2019 ingeschreven als
woningzoekende. Nu er een passende sociale huurwoning
is vrijgekomen heeft het college besloten de
buurtsportcoach bij WoonFriesland voor te dragen voor de
woning Dorpsstraat 39A.

aanvragen openbare
laadpaal

bedrijven. Om de juiste locatie voor de laadpalen te bepalen
wordt ook gekeken naar de belasting van het netwerk. De
laadpalen zijn voor algemeen gebruik en niet alleen voor de
aanvrager.
Een laadpaal aanvragen kan via www.laadpaalnodig.nl.
Daar staan ook de voorwaarden beschreven.
STICHTING REKREATIEBELANGEN VLIELAND –
KAMPEERTERREIN STORTEMELK
Zoekt per direct een

medewerker schoonmaak
voor het schoonmaken van onze prachtige bos- en
duinhuisjes zoekt kampeerterrein Stortemelk een
enthousiaste medewerker schoonmaak voor gemiddeld 12
uur per week. Over het algemeen zal er op maandag en
vrijdag worden gewerkt in verband met de wissels van de
huisjes. Je weet hoe je moet schoonmaken en kunt
nauwkeurig en snel werken en bent (bij voorkeur) in het
bezit van rijbewijs B.
Wij bieden je een job in een leuk en jong team in een
dynamisch bedrijf. Je wordt ingeschaald in schaal 4 van de
CAO-recreatie.
Heb je interesse? Mail dan voor 3 januari 2022 je sollicitatie
naar sol@stortemelk.nl

boosterprik voor 60-plussers
In november hebben alle inwoners van 60 jaar en ouder
een uitnodiging gekregen om een afspraak te maken voor
hun booster-vaccinatie tegen het coronavirus. De
vaccinaties worden op woensdag 15 december gegeven in
Sportcentrum Flidunen.
Belangrijk voor de afspraak
 Draag een mondkapje.
 Doe kleding aan waarbij u snel uw bovenarm
bloot kunt maken.
 Neem de uitnodigingsbrief + de ingevulde
 vragenlijst mee.
 Neem uw identiteitsbewijs mee (paspoort,
rijbewijs of ID kaart)

Vaccinatie Twijfeltelefoon: 088-7555777
Bent u nog niet ingeënt en zit u met vragen over de
veiligheid van het vaccin in relatie tot uw persoonlijke
gezondheid of aandoening?
De universitaire ziekenhuizen van Rotterdam, Utrecht,
Amsterdam, Maastricht en Nijmegen hebben een landelijk
nummer opengesteld dat vanaf 13 december elke werkdag
van 8:30 tot 16:30 uur bereikbaar is. Een team van
medisch specialisten (in opleiding) en verpleegkundigen
willen graag uw vragen beantwoorden en bijdragen aan
een goede voorlichting.

Sinds 1 december kunnen inwoners
van Fryslân openbare laadpalen
voor elektrische voertuigen
aanvragen. Voor eind 2023 komen
er 700 publieke laadpalen bij in de
provincie. Elke paal heeft twee
laadpunten. Een belangrijke stap
naar een volledig dekkend
laadnetwerk, dat de komende jaren verder uitgebreid gaat
worden.
Een volledig netwerk van openbare laadpalen maakt
elektrisch rijden toegankelijker. Van de 18 Friese
gemeenten nemen er 17 deel aan de concessie voor het
plaatsen van laadpalen. Het uitbreiden van het laadnetwerk
gebeurt onder andere op basis van aanvragen van
inwoners. De laadpalen komen op publieke locaties.
Inwoners die een elektrische auto hebben zonder eigen
oprit kunnen een laadpaal aanvragen. Dit geldt ook voor
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
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