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Gemeente Vlieland
Dorpsstraat 127
8899 AE Vlieland
Telefoon (0562) 452700
E-mail: info@vlieland.nl
Website: www.vlieland.nl
Postadres
Postbus 10,
8899 ZN Vlieland
Openingstijden
elke werkdag:
van 9.00 tot 12.00 uur
en op dinsdagmiddag:
van 14.00 tot 16.00 uur
Buurtwelzijnswerker
(Annemarie Kort)
elke werkdag bereikbaar:
van 9:00 tot 12 uur
telefoonnummer:
(06) 1524 9717
Milieustraat
Maandag en vrijdag:
van 13:15 tot 14:15 uur
Woensdag:
van 10:30 tot 11:30 uur
Aanmelden afval
Via de website of
telefoonnummer
(0562) 452710
Opzichter:
(06) 51349316
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen die niet
kunnen wachten tot de
eerstvolgende werkdag:
(06) 46351579
Dienst SoZaWe:
www.sozawe-nw-fryslan.nl
Servicenummer
WoonFriesland:
(088) 9952222
Wijkconsulent
Frank Kenters:
(088) 9952016
Klachtenlijn geluidsoverlast
defensie:
(0800) 022 60 33
Volg de gemeente Vlieland op
Facebook, Linkedin,
Instagram en Twitter

15 oktober 2022

nieuwe wethouder voor Vlieland
De selectiecommissie draagt unaniem Marieke
Vellinga uit Boazum voor als beoogd wethouder van
de gemeente Vlieland.
Marieke Vellinga is momenteel werkzaam als
adviseur bij de Stichting Lezen en Schrijven. Ze is
sinds 2016 fractievoorzitter voor D66 in de
gemeenteraad van Sûdwest Fryslân. Daarvoor was
ze lid van Provinciale Staten van Fryslân. Marieke
heeft een bijzondere band met Vlieland: niet alleen
komt ze er al jaren met haar gezin op vakantie, zij
en haar echtgenoot zijn er bovendien getrouwd.
Marieke Vellinga: “ Ik ben blij met het vertrouwen
van de selectiecommissie en heb er ontzettend veel
zin in om - samen met inwoners, de raad en het
college - aan de slag te gaan op Vlieland."
De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering
van 31 oktober aanstaande een besluit over de
benoeming van de twee wethouderkandidaten.
Eerder had de selectiecommissie al
bekendgemaakt Roel de Jong uit Joure voor te dragen.
BERICHT

VAN DE BURGEMEESTER

opvang gezocht voor vluchtelingen uit Oekraïne
De oorlog in Oekraïne duurt voort. Nog steeds ontvluchten dagelijks mensen het land
en laten hun vertrouwde omgeving, baan, huis en leven achter, op zoek naar een
veilig heenkomen.
Ook in Nederland zoeken Oekraïners hulp. De nood is hoog. De opgave voor de
provincie Fryslân is verhoogd van 2000 naar 3000 vluchtelingen en daarom moeten
er nieuwe opvangplekken worden gezocht. De provincie doet nu ook specifiek een
beroep op de Waddeneilanden om te kijken waar mogelijkheden liggen voor opvang.
Aan onze gemeente wordt gevraagd minimaal vijf vluchtelingen op te vangen. Dat
kan een gezin zijn, maar kunnen ook vijf ‘losse’ personen zijn.
De gemeente Vlieland wil hier graag aan meewerken. Onze inwoners ook, dat weten
we omdat we in het voorjaar ook een oproep hebben gedaan waar verschillende
mensen op hebben gereageerd. Uiteindelijk besloot de Veiligheidsregio toen om toch
alle vluchtelingen aan de wal op te vangen.
Nu doen we echter opnieuw een oproep aan de Vlielanders om mee te denken hoe
we kunnen helpen. Thuisopvang is niet de bedoeling. Maar heeft u een appartement
beschikbaar? Of weet u iemand die dat wellicht heeft en deze oproep niet ziet? Of
heeft u misschien een ander idee, laat het ons weten!
Het gaat om een periode van circa zes maanden, in principe tot eind maart. Er staat
een vergoeding tegenover.
Mensen uit Oekraïne mogen in Nederland gewoon werken en willen dat meestal ook
graag. Daarom willen we ook ondernemers vragen om te kijken of ze
personeelshuisvesting beschikbaar hebben en wellicht vluchtelingen een (tijdelijke)
baan kunnen bieden.
Voor meer informatie of het melden van accommodatie of ideeën: bel met
gemeentesecretaris Anne Idema 06 1251 3315 of mail naar a.idema@vlieland.nl.
Met vriendelijke groet,
Michiel Schrier, burgemeester

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende
aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen:
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een kachelpijp op het perceel
Lutinelaan 9 te Vlieland (6 oktober 2022).
voor werk of werkzaamheden uitvoeren
• Voor het treffen van maatregelen ter bevordering
van het broedeiland zoals gelegen in het kader van
het Natura 2000-beheersplan in Kroon’s Polders te
Vlieland (ingekomen 9 oktober 2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
De burgemeester maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor (de legalisatie van) het plaatsen van
zonnepanelen op het pand Dorpsstraat 11 te
Vlieland (verzonden 11 oktober 2022).
• Voor het plaatsen van zonnepanelen op het pand
Dorpsstraat 79 te Vlieland (verzonden 11 oktober
2022).
voor bouwen en werk of werkzaamheden uitvoeren

Voor het plaatsen van een informatiezuil en een
grondplaat aan de Postweg te Vlieland ter hoogte
van het pinkachtig wrakje in de Waddenzee
(verzonden 11 oktober 2022).
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.

overlast houtrook
Zeker met de huidige
energieprijzen is het fijn om de
houtkachel weer aan te steken.
Maar niet voor iedereen.
Omwonenden kunnen veel last
hebben van de rook uit uw
schoorsteen. Houtkachels zorgen voor veel fijnstof in de
lucht en dat is erg ongezond. Vooral voor mensen met
longklachten.
Daarom de oproep: stook niet bij windstil of mistig
weer!
Stook alleen onbehandeld hout dat goed droog is. En
zorg dat het vermogen van de kachel goed is
afgestemd op de te verwarmen ruimte zodat u hem niet
steeds hoeft te smoren.

bladkorven
De bladeren vallen weer van de bomen en dit geeft
voor veel mensen behoorlijk wat extra rommel rondom
het huis. En waar laat je het? De gemeente gaat
hiervoor weer de bladkorven in de woonwijken
plaatsen. Dat zijn bakken van gaas die in de bermen
geplaatst worden.
Let op! Alleen afgevallen bladeren of naalden mogen
hierin.
Het is niet de bedoeling dat u uw normale tuinafval,
takken, stenen of ander afval hierin gooit. Vooral takken
geeft problemen bij het legen, ze steken door de mazen
en bij het legen met de grijper gaan de korven hierdoor
mee omhoog. Wij rekenen op uw medewerking!
De bakken zullen enkele weken blijven staan en
worden regelmatig door de gemeente geleegd.
Mocht onverhoopt de bak toch vol zitten, neem dan
contact op met de gemeente via (0562) 452700.
Uw overige tuinafval kunt u op de gebruikelijke manier
op de gemeentelijke milieustraat kwijt.
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de bladeren,
met ander groenafval te laten
composteren. Het is een waardevolle
bodemverbeteraar.
Locaties:
- Hoek Kerkplein – Nieuwestraat
- Vuurboetsplein
- Dennenlaan bij de golfbaan
- Dennenlaan bij de ingang van het bos
- Berkenlaan
- Lutinelaan Jutter
- Lutinelaan ter hoogte van de Bremweg
- Lutinelaan bij het pad richting camping
- Hoek Sparrenlaan – Uitlegger
- Hoek Middenweg – Molenglop

ophaaldag tuinafval
Dinsdag 18 oktober wordt tuinafval opgehaald. U hoeft
uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een vaste
route. Eigenaren van een vakantiewoning in het
zomerhuizenterrein kunnen hun tuinafval in de daarvoor
bestemde vakken bij de ondergrondse containers
deponeren.
BERICHT VAN STICHTING LEERGELD

Sam& voor alle kinderen
Heb je niet genoeg geld voor schoolspullen, sport-,
dans- of muziekles, een dagje uit, verjaardagscadeautje
of iets anders voor je kind? Of ken je iemand waarvoor
dat geldt? Het samenwerkingsverband
@samenvoorallekinderen helpt. Doe een aanvraag op
www.samenvoorallekinderen.nl/hulpnodig.
Of scan de QR-code.
Sam& voor alle kinderen is een
samenwerking tussen Leergeld
Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur,
Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds
Kinderhulp.
Voor vragen kunt u ook contact
opnemen met de contactpersoon op Vlieland voor
Stichting Leergeld, mevrouw J. van der Wal, tel.
0629044359 of e-mail joke@leergeldleeuwarden.nl

krijgt u de energietoeslag al?
De gemeente Vlieland is begonnen
met de uitbetaling van de
verhoogde Energietoeslag aan
inwoners met een laag inkomen.
De Energietoeslag was een bedrag
van € 800 en is nu verhoogd naar €
1300. De Energietoeslag is een
tegemoetkoming voor de gestegen
energieprijzen.
Iedere inwoner die al € 800 Energietoeslag ontvangen
heeft, krijgt de extra € 500 uiterlijk halverwege oktober
automatisch uitbetaald. Het is niet nodig om een nieuwe
aanvraag in te dienen. De gemeente is nog op zoek
naar inwoners die wél recht hebben maar nog helemaal
geen Energietoeslag ontvangen hebben.
Wie komt voor de Energietoeslag in aanmerking?
De Energietoeslag is bedoeld voor mensen met een
inkomen rond het sociaal minimum. Hoe hoog het
inkomen precies mag zijn, hangt af van de persoonlijke
situatie van de inwoner. Op
www.sozawe-nwfryslan.nl/energietoeslag (of scan de
QR-code) kan iedereen zien hoe hoog
het inkomen mag zijn en welke andere
voorwaarden gelden voor de
Energietoeslag.
Help elkaar bij aanvragen Energietoeslag
De meeste inwoners van Vlieland die recht hebben op
de Energietoeslag, hebben de toeslag inmiddels
ontvangen. Maar misschien zijn er inwoners die wel aan
de voorwaarden voldoen maar nog geen aanvraag
ingediend hebben. Mogelijk omdat ze niet weten hoe ze
de toeslag aan kunnen vragen of omdat ze moeite
hebben met het vragen of accepteren van financiële
hulp. De gemeente roept inwoners op om elkaar te
helpen bij het aanvragen van de Energietoeslag.
Aanvraagformulier Energietoeslag telefonisch
aanvragen
U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag
indienen bij De Dienst Noardwest Fryslân. Het
aanvraagformulier staat op www.sozawe-nwfryslan.nl/energietoeslag of is op te vragen via 0517380 200. Daar kunt u ook terecht met vragen over de
Energietoeslag.
Andere financiële hulp
De Dienst Noardwest Fryslân zorgt namens de
gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en
Waadhoeke voor de uitbetaling van de Energietoeslag.
Voor verdere financiële vragen of hulp kunt u contact
opnemen met Annemarie Kort: 06 1524 9717.

Nacht van de nacht 29 oktober
Zaterdag 29 oktober is het weer de Nacht van de nacht.
Tijdens deze nacht doven honderden bedrijven en
gemeenten de lichten van gebouwen, etalages en
reclameverlichting. Al die overbodige verlichting
veroorzaakt lichthinder en energieverspilling. Ook raakt
het ritme van mensen verstoord. Mens en dier hebben
het natuurlijke ritme van de nacht nodig om uit te
rusten, voor hun gezondheid en voor een sterke
weerstand. Jaarlijks worden miljoenen trekvogels
verstoord of ze sterven door lichthinder.
Qua duisternis zitten we op Vlieland goed: het
Waddengebied behoort tot de donkerste plekken van

Nederland. In een heldere nacht kun je hier wel 3500
sterren zien, tegen zo’n 50 in de Randstand. Maar ook
op Vlieland neemt de lichtvervuiling toe. Om aandacht
te geven aan het belang van duisternis roept de
gemeenteraad van Vlieland iedereen op om op 29
oktober in de Nacht van de nacht ook op Vlieland de
lichten zoveel mogelijk te doven.
De Noordwester houdt in de Nacht van de nacht vanaf
19:30 uur een excursie: de Nachtwachter. Je kunt de
excursie boeken via de website www.noordwester.nl.
Kijk voor meer informatie op www.nachtvandenacht.nl
of scan de QR-code.

even voorstellen
In de gemeentelijke organisatie zijn er de afgelopen tijd
nogal wat nieuwe gezichten bijgekomen. Wie zijn dat en
wat doen ze voor werk? En ook: wat doen eigenlijk de
mensen die er al (veel) langer werken?
Deze week stellen we aan je voor:

Marja Veerdig
Marja Veerdig (62 jaar) werkt sinds
2009 (weer) voor de gemeente
Vlieland; in de periode 1993-1999
was zij ook werkzaam voor de
gemeente Vlieland op de
afdelingen Financiën en Sociale
Zaken. Zij werkt nu 12 uur op de
afdeling Burgerzaken en 16 uur op
de afdeling Fysieke Leefomgeving
(voorheen bouw- en
woningtoezicht). Op de afdeling Burgerzaken houdt
Marja zich, naast balie en telefoon, samen met haar
collega’s bezig met alle daar voorkomende zaken met
betrekking tot reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken,
geboorte en overlijden, inschrijvingen en verhuizingen,
auto-ontheffingen et cetera. Voor de afdeling Fysieke
Leefomgeving is zij het eerste aanspreekpunt; zij neemt
aanvragen in behandeling met betrekking tot bouwen,
kappen, het verrichten van grondwerkzaamheden,
slopen, asbestverwijdering, brandveilig gebruik en
onderhoudt de contacten daarover met de diverse
adviseurs op deze terrein. Marja is aanwezig van
maandag tot en met donderdagochtend.
Marja is getrouwd met (raadslid) Henk Veerdig. Henk is
werkzaam bij Defensie (standplaats Vliegveld Deelen)
van maandag tot en met donderdag. In haar vrije tijd
mag Marja heel graag lezen en is dol op (literaire)
thrillers en (liefst Engelstalige) realistische romans.
Daarnaast volgt ze diverse modules aan de Open
Universiteit over kunst en bezoekt graag musea en
exposities, zeker ook aan de vaste wal. Samen met
haar man Henk heeft zij op het CSK te Vlieland een
tentoonstellingsruimte ter beschikking, genaamd ‘Expo
Meteo Vlieland’; Henk heeft de zorg voor het technische
deel, Marja’s aandeel is het (nog steeds) verzamelen
van bij deze expo passende kunstwerken.
Contactgegevens Marja Veerdig: 0562-452710
(Burgerzaken) of 0562-452707 (Fysieke Leefomgeving).

gratis corona-zelftesten voor
inwoners en personeel
De corona najaarsgolf is begonnen en het
aantal besmettingen loopt weer op.
Heb je klachten die op corona lijken, doe dan
een test! Mocht je corona hebben dan blijf je
thuis zodat je geen andere (kwetsbare)
mensen kunt besmetten.
Zorg dat je van tevoren al zelftesten in huis
hebt. Als inwoner van Vlieland of personeel
werkzaam op Vlieland kun je die afhalen
tijdens openingstijden bij de balie van het
gemeentehuis.
Voor meer informatie over thuisquarantaine kijk op:
https://bit.ly/3bE85ZP
Of scan de QR-code.

free corona self-tests for
residents and staff
The corona autumn wave has started and the number
of infections is rising again.
If you have complaints that resemble corona, take a
test! If you have corona, you stay at home so that you
cannot infect other (vulnerable) people.
Make sure you already have self-tests at home in
advance. As a resident of Vlieland or staff working on
Vlieland, you can collect these
during opening hours at the
counter of the town hall.
For more information about
home quarantine, visit:
https://bit.ly/3bE85ZP (in
Dutch)
Or scan the QR code

BERICHT VAN DE HUISARTSENPRAKTIJK

griepvaccinaties
dinsdag 1 november
Op dinsdag 1 november worden er tussen 14.00-14.30
en 17.30-18.00 uur in de huisartsenpraktijk
griepvaccinaties gegeven.
Voor wie is de griepprik bestemd?
Sommige mensen lopen extra risico wanneer ze griep
krijgen. Voor hen is het belangrijk elk jaar een griepprik
te halen. Het gaat om;
 mensen van 60 jaar en ouder
 mensen met hart- en vaatziekten
 mensen met longziekten
 mensen met diabetes (suikerziekte)
 nierpatiënten
 mensen met weinig afweer door
andere ziekten of door medische
behandeling
 mensen met regelmatig steenpuisten
Deze mensen worden veel zieker door de griep, of hun
‘eigen’ ziekte (bijvoorbeeld diabetes) wordt erger.
Waarom een griepprik?
Als u een griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep
krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de
ziekte meestal minder ernstig en is de kans op
complicaties geringer.
LET OP:
Ouderen (geboren tussen 1-1-1953 - 31-12-1956) die
tevens worden opgeroepen voor een
pneumokokkenvaccinatie, worden tussen
15.00-15.30 uur verwacht.
Met vriendelijke groet,
Uw huisartsen
F.N. Wolfswinkel & S. Schuling
Extra CORONA-maatregelen:
 gebruik een mondkapje
 na vaccinatie graag direct naar huis, om de
doorstroming goed te laten verlopen

meedoen met de
Kunst en
ambachtendag?
Op 26 november wordt de
Kunst en ambachtendag op
Vlieland gehouden. Een
soort ‘Amusetour’ maar dan
een tour langs
creatievelingen en kunstenaars op Vlieland. Voor en
door eilanders.
De organisatie is nog op zoek naar deelnemers. Wil je
meedoen, dan kun je dat melden vóór maandag 17
oktober. Je wordt dan vermeld in de flyer.
Meld je aan via Whatsapp op 06 1123 014 of via de
mail bij deparelvlieland@gmail.com.

klaverjasavond 22 oktober
Op zaterdag 22 oktober om
19.00 is er een
klaverjasavond in de
Vliestroom. Voor beginners
en gevorderden, gewoon een
gezellige avond!

