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op weg in 2022!
Afgelopen jaarwisseling was de
tweede Oud & Nieuw waarbij
coronamaatregelen het sociale
leven beperkten. Dus weer geen
schuurfeest, maar wel een mooie
krant vol nieuwjaarswensen van en
voor Vlielanders die, muzikaal
omlijst, met een platte kar door het
dorp is rondgebracht door de organisatie van het
schuurfeest. Wat een leuk initiatief!
Het was ook het tweede jaar met een algeheel
vuurwerkverbod. Ondanks dat knalvuurwerk sowieso al
verboden is, zagen we in heel Nederland en dus ook op
Vlieland dat er toch aardig wat de lucht in is gegaan. De
knallen die schade hebben veroorzaakt bij de skatebaan
en de hangout kwamen van illegaal vuurwerk. Cobra’s
en andere ‘bommen’ die altijd al verboden zijn in
Nederland en voor veel overlast kunnen zorgen.
Het op Vlieland traditionele brommerrijden na twaalven
gaf ook een hoop kabaal, maar zowel deelnemers als
toeschouwers beleven hier altijd veel plezier aan. Eén
brommerrijder is door een ongelukkige beweging ten val
gekomen tegen een prullenbak. Gelukkig zonder
ernstige afloop, maar het is wel belangrijk dat deze
traditie veilig verloopt. De organisatie is zich hier
terdege van bewust en doet er alles aan om de tocht zo
goed mogelijk te laten verlopen.
In het dorp heerste over het algemeen een prima sfeer,
alhoewel sommige mensen wel overlast hebben
ervaren. Mede door het goede optreden van de politie
waren er tijdens de nacht gelukkig geen grote
incidenten.
Natuurlijk hopen we allemaal dat we volgend jaar weer
een jaarwisseling hebben waarbij corona meer naar de
achtergrond is verdwenen. Misschien helpt het dat wij
elkaar het beste wensen voor 2022, het kan in ieder
geval geen kwaad. Daarom wens ik iedereen een
gelukkig nieuw jaar toe in goede gezondheid!
Michiel Schrier
burgemeester

vaccinaties tegen corona op vlieland
De GGD komt op woensdag 19 januari weer op Vlieland
om inwoners te vaccineren tegen corona. Mensen in de
leeftijdsgroep van 18 tot en met 59 jaar zijn of worden
hiervoor met een brief van de gemeente uitgenodigd.
Ook de ouders van kinderen van 5 tot en met 11 jaar die
op 19 januari 2022 tot deze leeftijdsgroep behoren
krijgen begin volgende week een uitnodiging voor een
eerste vaccinatie van hun kind(eren). Voor het
'boosteren' van de groep kinderen van 12 tot en met 17
jaar oud wacht de GGD (ten tijde van de opmaak van
deze nieuwsbrief) nog op bericht van het RIVM.
Uiteraard is de vaccinatie vrijwillig en gratis. Voor wie
met medische vragen zit over de coronavaccinaties is er
een telefoonnummer ingesteld, de ‘Twijfeltelefoon”:
(088) 7555777. U kunt ook kijken op de website
twijfeltelefoon.nl bij ‘veelgestelde vragen’.
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kandidaatstelling verkiezingen
gemeenteraad
De burgemeester van Vlieland maakt het volgende
bekend.
Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
plaats vinden. Op die dag kunnen op het gemeentehuis
aan het adres Dorpsstraat 127 bij het daar gevestigde
centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten
van kandidaten worden ingeleverd.
De benodigde formulieren voor:
 de lijsten van kandidaten (model H 1)
 de verklaringen van instemming van de kandidaten
met hun kandidaatstelling (model H 9)
 de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding
van de politieke groepering boven een
kandidatenlijst (model H 3-1)
 de machtigingen tot het plaatsen van een
aanduiding, gevormd door samenvoeging van de
aanduidingen van politieke groeperingen of
afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst
(model H 3-2)
 de verklaringen van ondersteuning van een
kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag
van de kandidaatstelling op het gemeentehuis
kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften
betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden
op het gemeentehuis verstrekt.
Vlieland, 9 januari 2022
De burgemeester voornoemd,
M. Schrier

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
 Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 138 te
Vlieland (verleend 4 januari 2022).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
a. Voor het plaatsen van een dakkapel op het pand
Dorpsstraat 73-73A te Vlieland (verleend 4 januari
2022).
voor monument onderhouden, restaureren, veranderen
of slopen
b. Voor de verbouw van het pand Dorpsstraat 139139A te Vlieland (verleend 4 januari 2022).

Bruingoed, zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers, fornuizen en
dergelijke kunnen eveneens gratis worden afgegeven
op de Milieustraat of ook de tweede dinsdag van de
maand aan de weg worden gezet.
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.

geweigerde omgevingsvergunning
voor bouwen
c. Voor (de legalisatie van) de aanwezige carport op
het perceel Lutinelaan 22 te Vlieland (verzonden 4
januari 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.

vervanging riool Willem de
Vlaminghweg en Berkenlaan
Begin dit jaar wordt het riool in de Willem de
Vlaminghweg en de Berkenlaan vervangen. Het betreft
de Willem de Vlaminghweg vanaf de kruising met de
Lutinelaan tot het Boereglop en de gehele Berkenlaan.
Aannemer Abbink Boekelo zal de werkzaamheden
uitvoeren.
De aannemer zal naar verwachting begin februari
starten met de Willem de Vlaminghweg op de kruising
met de Lutinelaan en gedurende negen weken bezig
zijn. Medio maart wordt ook begonnen in de
Berkenlaan, naar verwachting zullen ze hier zes weken
werk hebben.
De gemeente grijpt hierbij ook de kans aan om op een
aantal kwetsbare plekken meer hemelwater te kunnen
infiltreren zodat de kans op wateroverlast weer iets
wordt verkleind. Het hemelwater zal worden
opgevangen in nieuw aan te leggen ondergrondse
infiltratiebuizen.
Voordat de werkzaamheden beginnen volgt verdere
informatie, met name voor omwonenden en gebruikers
van deze wegen.

ophaaldag wit- en bruingoed
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten.

heb jij een goed idee voor een project
op Vlieland?
Eilanders met een goed idee om de leefbaarheid op
hun eiland te verbeteren, kunnen van 10 januari tot en
met 3 februari 2022 weer subsidie aanvragen bij het
Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze 1e tender 1,3
miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.
Fan ûnderen op
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf
bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun
gebied en ook de projecten opzetten. Om inspiratie op
te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op
“Projecten in beeld” op de website van de provincie.
Adviescommissies met betrokken inwoners van de
regio’s beoordelen de projectaanvragen op draagvlak,
continuïteit, samenwerking, empowerment, ecology en
uniciteit.
Streekwurk
Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën,
het opstellen van een projectplan en hulp bij de
subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk. Belangrijk is
dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de
leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer
informatie op Iepen Mienskipsfûns | Fryslan.

digitale dijkavond
Rijkswaterstaat houdt op 19 januari 2022 een digitale
informatieavond over het project dijkversterking
Vlieland. Tijdens deze bijeenkomst wordt een
toelichting gegeven op de stukken die ter inzage liggen
en de mogelijkheid tot inspraak.
De digitale bijeenkomst is op woensdag 19 januari van
19.30 tot 21.00 uur. U kunt zich aanmelden voor de
bijeenkomst via HWBP-DijkVlieland@rws.nl. Na
aanmelding krijgt u voorafgaand aan de bijeenkomst
een link toegestuurd waarmee u kunt deelnemen.
Indien u niet aan de digitale bijeenkomst kunt
deelnemen kunt u uw vragen mailen aan de
projectorganisatie via HWBP-DijkVlieland@rws.nl.
Indien u graag een telefonische afspraak wil met een
projectmedewerker dan kunt u dat aangeven in de mail.

VACATURE medewerker afval en infrastructuur m/v
(36 uur per week)
Wil jij werken in de buitenlucht op het mooiste Waddeneiland?
Heb jij groene vingers en een goede werkhouding? Ben je in het bezit van je rijbewijs BE, tractor, eventueel
vrachtauto en heb je ook nog affiniteit met techniek?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Even voorstellen:
Bij de gemeente Vlieland werken ongeveer 30 personen, verdeeld over drie teams, team buitendienst, team beleid
en team uitvoering & ondersteuning. De medewerkers hebben veel vrijheid en zelfstandigheid in het uitvoeren van
hun werkzaamheden.
Jouw team
Bij de buitendienst van de gemeente werken nu negen mensen, die zich onder andere bezighouden met
groenvoorziening, onderhoud van de begraafplaats, afvalinzameling, onderhoud van gemeentelijke gebouwen,
waterstaatkundige werken en werkzaamheden aan wegen en riolen. Vanwege het vertrek van één van de
medewerkers zoeken we nu een nieuwe enthousiaste medewerker die graag een bijdrage levert aan de buitenruimte
op Vlieland.
Hoe ziet je werkdag eruit?
Dat weet je eigenlijk nooit precies van tevoren, want elke dag is anders.
Je houdt je bezig met onderhoudswerkzaamheden van waterstaatkundige objecten, riolen en rioolputten, straten en
wegen, het inzamelen van afval, enz. Dit houdt in dat je veel werk verricht met de tractor en daarbij behorende
aanbouwmachines.
Je hebt ook affiniteit met techniek, want naast het gebruik van de machines hoort ook het klein onderhoud bij je
takenpakket.
Maar je doet meer: je kunt soms ook ingezet worden voor andere werkzaamheden, zoals het meehelpen in het
groen, het oplossen van storingen of het verrichten van andere klusjes.
Ook draai je mee in het rooster van de storingsdienst, waardoor je ‘s avonds of in het weekend opgeroepen kunt
worden voor het oplossen van een storing.
Wie zoeken wij?
Jij bent een collega met een goede werkhouding en een positieve inzet. Je kunt je prima zelfstandig redden. Je bent
in het bezit van rijbewijs BE, tractor en als je rijbewijs C hebt is dat helemaal perfect.
Basisvaardigheden op het gebied van werken met machines, motorzagen, heftrucks, BHV, omgaan met een
computer en kennis van veilig werken is een pre, maar kan ook door trainingen verder aangeleerd worden.
Jij wilt jezelf verder ontwikkelen door het volgen van gerichte opleidingen.
Wat bieden wij?
Een leuke afwisselende functie bij de buitendienst van de gemeente Vlieland voor 36 uur per week.
Een team van collega’s met veel kennis, ervaring en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Plus de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door opleidingen te volgen.
Het functieniveau is minimaal VMBO. De functie is ingeschaald in functieschaal 5, (afhankelijk van opleiding en
ervaring) maximaal € 2.765,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast hebben wij aantrekkelijke
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel KeuzeBudget (bovenop je salaris) van 17,05% van het bruto
salaris, een premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekering en eventueel een verhuiskostenregeling.
Je zult eerst worden aangesteld in tijdelijke dienst voor maximaal één jaar. Bij wederzijdse tevredenheid krijg je
hierna een vast dienstverband.
Voor deze functie is het noodzakelijk dat je op Vlieland woont of komt wonen. Om in aanmerking te komen voor een
sociale huurwoning op Vlieland dient de normale inschrijvingsprocedure te worden gevolgd.
Informatie
Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen de teamleider van de buitendienst de heer Elzo
Brink, tel: 06-51349316.
Interesse?
Je kunt reageren door je brief en CV voor 20 januari 2022 te mailen naar P&O adviseur Greetje Schlimbach:
greetje.schlimbach@leeuwarden.nl of via www.werkeninfriesland.nl
Geef in je motivatiebrief aan waarom je solliciteert op deze functie.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 27 januari 2022.
Tot slot
Voldoe je niet helemaal aan de gestelde eisen maar lijkt je dit een hele leuke baan? Aarzel niet om tóch te
solliciteren! Als we jou helemaal zien zitten dan kun je door intern ervaring op te doen of opleidingen te volgen
uiteindelijk alsnog aan de functie-eisen voldoen.

BERICHT VAN HET TPV

BERICHT VAN DE RVA/KP

Wie komt het Toeristisch
Platform Vlieland helpen als

oproep van de RvA/KP veerdienst
Vlieland

ONDERSTEUNEND MARKETEER (FREELANCE V/M)
Organisatie
Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) is een stichting die
voor Vlieland de uitvoerder is van het gemeentelijk
toeristisch beleid. Dit beleid is vastgelegd in een plan dat is
opgesteld in samenwerking met ondernemers en andere
Vlielandse organisaties. Deze organisaties vormen en
financieren samen ook het TPV. (OVV, VVV, SRV,
Staatsbosbeheer, Rederij Doeksen, Gemeente Vlieland,
VVHN).
Voornaamste doelstelling van het toeristisch beleid is het
sturen van het toerisme op Vlieland met eiland-brede
marketing, behoud van het hoogseizoen zonder de
leefbaarheid aan te tasten en verdere groei in de seizoenen
waar daar nog ruimte voor is.
Voor het TPV zijn we op zoek naar een marketeer die onze
marketing werkgroep komt versterken en daarvan de
rechterhand wil zijn. De marketeer woont de vergaderingen
bij van de marketing werkgroep en brengt daar haar of zijn
expertise in. Daarnaast levert de marketeer praktische
ondersteuning vanuit de kennis en expertise.
U wordt verzocht bij uw sollicitatie het uurtarief te
vermelden, waarvoor u de opdracht wilt aannemen.
Functieomschrijving
 Adviseren van de marketing werkgroep;
 Inbrengen van expertise en creatieve ideeën in de
marketing werkgroep;
 Verwerken van de marketingstrategie in een planning
(marketingplan);
 Bewaken acties die in het marketingplan zijn
gedefinieerd;
 Leveren van “handjes” bij concrete uitvoerende acties.
Functie eisen
 Minimaal een diploma HBO;
 Relevante werkervaring in marketingmanagement;
 Sterke communicatieve vaardigheden;
 Individueel- en groepsgericht leiderschap;
 Resultaatgericht werken;
 Om kunnen gaan met weerstand;
 Affiniteit met het eiland;
 Bereidheid om ook tijd te spenderen op Vlieland;
 Aantoonbare ervaring met loyaliteitsprogramma's (want
veel herhaalbezoek), social media en e-mailmarketing.
 Vaardig in vormgeving, fotoshop, etc.
 Contacten met uitvoeringsinstanties rond vormgeving
etc.
Overige informatie
Het betreft een inspanning van ca. 180 uur op jaarbasis.
Hiervoor zal een contract worden opgesteld.
Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Joop
Lichtenberg, Content manager, op tel.nr.
06-53812364
Uw reactie kunt u mailen naar onze voorzitter Klaas G. van
den Berg op info@meiklaas.nl, sluitingsdatum 15 januari
2022.

De Raad van Advies/Klantenpanel van de veerdienst heeft
vier keer per jaar overleg met Rederij Doeksen over de
veerdienst tussen Harlingen en Vlieland.
In januari zitten we weer bij elkaar en kunnen we wensen
aangeven ten aanzien van het vervoersplan voor de
komende periode.
Heeft u als eilander of ondernemer nog ervaringen,
suggesties, opmerkingen of wensen ten aanzien van de
veerdienst?
Meldt ze dan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór
15 januari aan een lid van de RvA/KP via:
klantenpanel@vlie.nl of spreek één van ons aan:
Diede Westers, Rob Kuiper, Annie Beiboer, Frank Weber,
Heleen Rommens, Jan den Ouden, Jan van der Veen,
Harrie van Barneveld.
BERICHT VAN VLIEGBASIS LEEUWARDEN

avondvliegen vanaf 10 januari
Vanaf maandag 10 januari 2022 gaan de
gevechtsvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden weer in de
avonduren vliegen. In de weken 2, 3, 6, 7 en 8 wordt er van
maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30
uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.
Het avondvliegen is voor de F-35 net zo noodzakelijk als
voor de F-16 én ook vergelijkbaar. In de avond werken en
vliegen is voor al het personeel fysiek, lichamelijk en
geestelijk een andere ervaring en belasting dan wanneer er
tijdens kantooruren overdag geoefend wordt. Bovendien
hebben we ervaren dat inzet tijdens missies veelal in de
avond en nacht uitgevoerd worden. Om goed voorbereid te
zijn op deze taak moet thuis dan ook met duisternis
geoefend worden.

Zet je alcoholgebruik even op pauze
Doe je ook al mee met Dry January?
Oftewel IkPas? Een uitdaging aangaan met
jezelf! Het idee is om je alcoholgebruik
voor een periode van 30 of 40 dagen op
pauze te zetten. Hiermee word je je
bewuster van de keuze die je kunt maken
om wel of niet te drinken, je doorbreekt je
vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer
vanzelfsprekend. Plus dat het positieve effecten
op je gezondheid heeft, zoals beter slapen en
gewicht verliezen.
Kijk voor meer informatie op www.ikpas.nl.
Hier vind je ook leuke recepten voor
alcoholvrije maar wel feestelijke
drankjes!
Scan hiervoor de QR - code.

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

