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ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

inschrijving geopend voor laatste zes
woningen in Boswijk
De eerste toewijzingsronde van de woningen in Boswijk
was vorig jaar. Op dit moment zijn er zes woningen die
(opnieuw) beschikbaar zijn om te worden toegewezen.
U krijgt nu de gelegenheid om hier op in te schrijven.
Het gaat om de volgende woningen:
Boslaan 7 (M-woning, beneden)
Boslaan 11 (S-woning, beneden)
Boswijk 18 (M-woning, beneden)
Boswijk 27 (S-woning, boven)
Boswijk 30 (S-woning, beneden)
Boswijk 32 (S-woning, beneden)
Een S-woning heeft één slaapkamer en een M-woning
heeft twee slaapkamers. De kale huurprijs voor een Swoning bedraagt € 633,25 en voor een M-woning
€ 763,47.
Wie er voor een woning in aanmerking komt wordt
bepaald op grond van het toewijzingsbeleid voor
Boswijk zoals is vastgesteld door de gemeenteraad. De
zorgvraag is leidend. Kijk voor meer informatie over het
toewijzingsbeleid op www.vlieland.nl/boswijk.
U kunt op de woningen inschrijven door middel van een
inschrijfformulier dat u kunt
ophalen bij de balie van het
gemeentehuis of downloaden
van de website:
https://bit.ly/3BcezHU of scan
de QR-code.
Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact
met ons opnemen. Contactpersoon voor de
toewijzingsprocedure voor de Boswijk is Liliane van
Randen, telefoon 06-15961743 of e-mail
l.v.randen@vlieland.nl.
Voor vragen over de zorgindicatie kunt u contact
opnemen met Annemarie Kort van het gebiedsteam,
telefoon 06-15249717 (bereikbaar van ma t/m do van 9
tot 12 uur) of e-mail a.kort@vlieland.nl

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor werk of werkzaamheden uitvoeren en bouwen
 Voor grondwerkzaamheden, de aanleg van
drainage en het maken van putten en een wadi op
het perceel Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 3
februari 2022).
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 Voor het realiseren van een galerie in het pand
Dorpsstraat 122 te Vlieland (ingekomen 8 februari
2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

prijs voor eilanddichter
Gerda Posthumus
De Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en communicatie schreef afgelopen najaar een wedstrijd
uit om het beste gedicht te schrijven over de
wetenschap in de ruimste zin van het woord.
Een deskundige jury, bestaande uit Anna Enquist,
Ionica Smeets, Edward van de Vendel en Marlies ter
Voorde, hebben de winnaars geselecteerd. Op een
gedeelde eerste plaats kwam de
Vlielandse eilanddichter Gerda
Posthumus met het gedicht
“Overview- effect”.
U leest het gedicht hier:
https://bit.ly/3JgNENZ
Of scan de QR-code:
Ter nagedachtenis aan Jan Houter schreef Gerda
onderstaand gedicht dat ze naar ‘Uit het kastje’ zond:
Voor Jan en voor Vlieland
hoeveel Jan, hoeveel tijd is het bestaan
om aan je kinderen mee te geven
om voor geschiedenis te blijven gaan
om van herinnering te kunnen leven
hier op dit eiland te zijn verheven
- god wat heeft u in uw naam nu gedaan een man die zo met Vlie is verweven
hij is dit eiland van toen en voortaan
zal de zee op het strand zich verlaten
voelen, als een schipbreukeling gespeend
van wat zij aan anker en mast bezat en
in de getijden die zij heeft gemeend
te zijn zoals jij Jan waarom ze weent
als 't water dat stroomt door de zeegaten

voorontwerp bestemmingsplan
‘Vlieland – Partiële herziening
Buitengebied Vlieland’
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 31 januari 2022, heeft het
besluit genomen in te stemmen met
voorontwerpbestemmingsplan ‘Vlieland – Partiële
herziening Buitengebied Vlieland’, en dit vrij te geven
voor de inspraak- en overlegprocedure.
De gemeente heeft in januari 2018 een nieuw
beleidskader ontwikkeld voor het strandgebruik in de
vorm van een strandnotitie. Het in deze notitie
opgestelde beleid is vervolgens vergeleken met de
regeling van het geldende bestemmingsplan
Buitengebied Vlieland. Hieruit blijkt dat de strandnotitie
op enkele onderdelen strijdig is met het huidige
bestemmingsplan. Die onderdelen zijn aangepast en
daarnaast is de regeling voor evenementen op het
eiland opgenomen.
Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 14 februari tot en met
maandag 28 maart 2022 ter
inzage. U kunt het plan inzien
tijdens openingstijden van het
gemeentehuis of op afspraak. Het
plan is digitaal beschikbaar via de
website van de gemeente:
https://bit.ly/3JfBmpd of scan de
QR-code:

vastgesteld bestemmingsplan OostVlieland – Dorpsstraat 10 en 12 en
Willem de Vlaminghweg 11
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
31 januari 2022 heeft besloten het
ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat
10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11, bekend onder
en geometrisch vastgelegd als
NL.IMRO.0096.200201720-ONO1, ongewijzigd vast te
stellen.
Het ontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11
heeft zes weken ter inzage gelegen. Dit
bestemmingsplan ziet op de nieuwbouw van een
woongebouw voor personeelshuisvesting op het
achtererf van Dorpsstraat 10 en 12 en het perceel
Willem de Vlaminghweg 11. Binnen de zes weken is
geen zienswijze tegen het plan ingediend.
Tegen de vaststelling van het plan kan beroep worden
aangetekend binnen een termijn van zes weken vanaf
14 februari tot 28 maart 2022 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 (zie
https://bit.ly/34xcASz of scan de QR-code:
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0096.200201720-VA01

Vaststelling
welstandsregels voor
zonne-energiesystemen
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 31 januari 2022, heeft het
besluit genomen de ontwerp welstandsregels voor
zonne-energiesystemen in het beschermd dorpsgezicht
en bij monumenten gelegen buiten het beschermd
dorpsgezicht ongewijzigd vast te stellen. De
ontwerpregels zijn zes weken ter visie gelegd, er zijn
geen zienswijzen ingediend.
De vastgestelde welstandsregels laten ruimte voor het
voldoen aan de benodigde eisen bij nieuwbouw in het
beschermd dorpsgezicht en bij monumenten en aan de
verdere verduurzaming van panden met toepassing
van zonne-energiesystemen.
Tegen beleidsregels kan geen bezwaar of beroep
worden gemaakt.
U kunt de nieuwe welstandsregels inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het document is digitaal
beschikbaar via de website van
de gemeente Vlieland:
www.vlieland.nl onder Bestuur en
Organisatie / Beleid en
Regelgeving / Publicaties. Klik op
https://bit.ly/3HFVd0s of scan de
QR-code:

informatiebijeenkomst ambities
duurzaamheid 17 februari
Op donderdagavond 17 februari organiseert de
gemeente Vlieland in Badhotel Bruin een
informatiebijeenkomst voor de inwoners van Vlieland
en andere geïnteresseerden over de Vlielandse
duurzaamheidsambities.
De Vlielandse duurzaamheidsambitie ‘Vlieland CO2-vrij
in 2020’ en het bijbehorende uitvoeringsprogramma
2017 – 2021 zijn inmiddels door de tijd ingehaald.
Daarom wordt gewerkt aan het bepalen van nieuwe
doelen (ambitie) en een bijbehorend programma om die
te behalen. In de informatiebijeenkomst van de raad
van 24 januari is een start gemaakt en is gesproken
hoe breed of smal zo’n ambitie zou moeten zijn.
Inzetten op duurzame energie (een verplichting vanuit
het Rijk) alleen? Of wil Vlieland meer? We willen op de
informatiebijeenkomst van 17 februari hierover met u in
gesprek.
Vanwege de Covid-19 maatregelen is het aantal
deelnemers beperkt en is aanmelding vooraf gewenst.
We gaan uit van wie het eerst komt… en vol is vol.
Aanmelden kan vanaf nu door een bericht te sturen
naar e.vd.klundert@vlieland.nl
Graag zien wij u graag op donderdagavond 17 februari!
De informatieavond start om 19.30 uur en vind plaats in
Badhotel Bruin aan de Dorpsstraat 88.

Quick Scan Lokale Democratie
Begin december hebben wij u door middel van een
enquête gevraagd hoe u over de lokale democratie
denkt. 81 inwoners hebben de enquête ingevuld,
hartelijk dank daarvoor. Daarnaast is de enquête ook
ingevuld door raadsleden, burgemeester en
wethouders en ambtenaren.
De top 3 die inwoners hebben aangegeven zijn:
1. Opener en transparanter werken.
2. Betere ondersteuning van inwoners die
maatschappelijk actief (willen)
zijn.
3. Beter luisteren naar de mening
van inwoners.
U kunt het gehele rapport lezen op
de website: https://bit.ly/3gBWFVF
of scan de QR-code.
Naar aanleiding van de enquête en het rapport heeft
een begeleidingscommissie, bestaande uit drie
inwoners, vier raadsleden, vier ambtenaren, de
burgemeester en de griffier, de volgende verbeteracties
opgesteld waar we het komende jaar mee aan de slag
gaan:
1. Communicatie verbeteren door duidelijk en
begrijpelijk taalgebruik.
2. Burgerparticipatie verbeteren door het opzetten van
een digitaal platform.
3. Contact tussen de gemeenteraad en de inwoners
verbeteren.
4. Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven
verbeteren.
5. Interne samenwerking tussen Raad-CollegeAmbtenaren verbeteren.
In de verbeteragenda op de website kunt u lezen hoe
we dat gaan doen. De verbeteragenda zal in de
raadsvergadering van 28 februari a.s. door de raad
besproken en vastgesteld worden.
Onder de inwoners die de enquête hebben ingevuld en
daarbij hun mailadres hebben achtergelaten is een
cadeaubon verloot, deze is gewonnen door: R. Luis.

Openingstijden Flidunen

bibliotheek woensdag 16 februari
gesloten
Woensdag 16 februari 2022 is de bibliotheek gesloten.
Op dinsdag 15 februari 2022 is de bibliotheek geopend
van 15:00 tot 18:00 uur. Graag tot dan!

stremming Willem de Vlaminghweg
van 21 februari tot 22 april

werkzaamheden riolering Berkenlaan van
7 april tot 18 mei

Vanaf 14 februari start aannemer Abbink met de
voorbereidingen voor het vervangen van het riool in de
Willem de Vlaminghweg. In deze week gaat het vooral om
materiaaltransport. Van 21 tot 25 februari zijn er
werkzaamheden op de hoek van de Willem de
Vlaminghweg en de Lutinelaan. Op de wegkruising moet
een rioolput worden vervangen. Deze werkzaamheden
brengen met zich mee dat de kruising gedurende deze
periode afgesloten zal zijn. Verkeer met bestemming ten
noorden van deze kruising kan dan omrijden via de
Burgemeester Rablaan.
Verkeer dat normaal gesproken van de Willem de
Vlaminghweg gebruik maakt zal moeten omrijden via de
Kampweg.
De Dorpsstraat blijft éénrichtingsverkeer en blijft afgesloten
voor al het verkeer met uitzondering van de Aontheffinghouders. Hierop zal worden gehandhaafd.

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Willem de
Vlaminghweg zijn er ook werkzaamheden aan de Boslaan
(nutsleidingen) en bij de Vliehorst. De werkzaamheden aan
het riool zijn zó gepland, dat deze andere werkzaamheden
doorgang kunnen vinden.

In de weken daarna, vanaf 28 februari, zal de verharding
van de Willem de Vlaminghweg van Lutinelaan tot
Boereglop worden verwijderd. Dit betekent dat ook de
parkeerplaatsen op dit wegvak niet meer bereikbaar zijn.
Omwonenden en mensen die hier geparkeerde auto’s
hebben staan wordt verzocht deze auto’s tijdelijk elders te
parkeren.
De stremming van de Willem de Vlaminghweg duurt naar
verwacht tot 22 april. In de week daarna worden nog
werkzaamheden naast de rijbaan uitgevoerd. De laatste
week van april, vóór de meivakantie, moet het werk gereed
zijn.
Informatiebijeenkomst
De aannemer zal vóór de start van de werkzaamheden aan
de Willem de Vlaminghweg een informatiebijeenkomst over
het werk verzorgen. Omwonenden en belanghebbenden
kunnen daar met hun vragen en opmerkingen terecht.
Informatie over de datum van deze informatiebijeenkomst
en hoe u deze kunt bijwonen (live of digitaal) volgt zo
spoedig mogelijk. Eigenaren van bedrijven langs de Willem
de Vlaminghweg worden apart benaderd.

De werkzaamheden aan het riool op de Berkenlaan
beginnen op 7 april. Het werk begint dan met het
noordelijke deel van de Berkenlaan, tot de voormalige
ambulancepost. Volgens de planning is dit werk op 29 april
klaar. Vervolgens wordt het oostelijke deel van de
Berkenlaan aangepakt, dat naar verwacht op 18 mei klaar
zal zijn. Door het werk in gedeelten te doen zijn de
seniorenwoningen aan de Berkenlaan altijd via één van de
twee gelijkvloerse ingangen te bereiken. Ook de nieuwe
woningen aan de noordzijde van Boswijk zijn via de noordof de oostzijde van de Berkenlaan bereikbaar.
Voor de Berkenlaan zal op een later moment een apart
informatiemoment worden georganiseerd.
BERICHT VAN STAATSBOSBEHEER

samen de handen uit de
mouwen!
WANNEER:
Zaterdag 12 feb van 10.00 – 15.00
uur nodigen we je graag uit om
lekker buiten aan de slag te gaan.
WAT:
Boompjes en struiken verwijderen uit het duin. Poel vrij
maken voor salamanders en kikkers
WAAR:
Nabij de grondwatermeter. (Richting Ankerplaats, in de
bocht voor de Ankerplaats fietspad naar links. Als je het bos
uit fietst zie je de grondwatermeter, of via Pad van de
Staatsschuur helemaal uit fietsen en dan linksaf)
Wij zorgen voor koffie/thee/soep en gereedschap.

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

