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noordelijke gemeenten pleiten voor
bredere afweging coronamaatregelen
De gemeente Vlieland steunt het pleidooi van de
noordelijke gemeenten voor een meer evenwichtige
afweging van de coronamaatregelen.
De noordelijke gemeenten zien dat de draagkracht in
de samenleving door en voor de lockdown afneemt.
Ondernemers staat het water aan de lippen en zij
redden het niet altijd met de huidige steunpakketten.
Ook de sociale gevolgen zijn groot.
Naast de aandacht voor de zorg pleiten de noordelijke
gemeenten ervoor meer evenwicht te brengen in de
verschillende sociale, maatschappelijke en
economische effecten en te kijken onder welke
omstandigheden de samenleving op korte termijn wel
veilig open kan.

corona-vaccinaties
op Vlieland
woensdag 19
januari
Op woensdag 19 januari
komt de GGD weer naar
Vlieland om inwoners te
vaccineren tegen corona.
Inwoners die in aanmerking
komen voor een boosterprik hebben hiervoor een
uitnodigingsbrief gekregen van de gemeente. Er hoeft
voor de boosterprik geen afspraak te worden gemaakt,
in de uitnodigingsbrief staat een tijdsvak waarin u
verwacht wordt.
Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen op deze dag hun
eerste vaccinatie tegen corona krijgen. Hun
ouders/verzorgers hebben hiervoor een
uitnodigingsbrief gekregen. Voor deze prik moet wel
een afspraak worden gemaakt, het telefoonnummer
staat in de uitnodigingsbrief en is bereikbaar op 17
januari 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Anders dan verwacht, laat de toestemming van de
minister om kinderen tussen de 12 t/m 17 jaar een
boosterprik te geven op zich wachten. Deze groep
heeft dan ook nog geen brief ontvangen. Zodra de
GGD groen licht geeft, doen we ons best alsnog een
uitnodiging te sturen. Mocht dat qua tijd niet meer
lukken, dan communiceren we via onze sociale media
kanalen en webpagina. Alvast ter informatie: mocht de
toestemming er op tijd zijn, dan wordt er op
woensdagmiddag 19 januari tussen 12.45 en 15.00 uur
tijd ingeruimd om deze doelgroep een boosterprik te
geven. Houd onze sociale media kanalen in de gaten
voor de laatste ontwikkelingen.

15 januari 2022
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tuinafval dinsdag
Op dinsdag 18 januari 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.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening

Voor het aanbrengen van vijf kerven ten behoeve
van de herinrichting van het duingebied, kadastraal
perceel B1207 te Vlieland (verzonden 11 januari
2022).
beroep
Belanghebbenden kunnen tegen de uitgebreide
omgevingsvergunning binnen zes weken na
bekendmaking van de omgevingsvergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden, Postbus 150, 9700 AD,
Groningen. Bij onverwijlde spoed kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan de
voorzieningenrechter bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden,
Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

pas op met aangespoelde jerrycans
met onbekende stoffen!
Er spoelen bijna dagelijks jerrycans aan op het strand
en af en toe een vat. De meeste zijn leeg en
ongevaarlijk. Deze worden door eilanders en gasten
vaak geraapt en bij de containers op de overgangen
neergezet. Daar worden ze bij het legen van de
containers door de gemeente meegenomen.
Maar voor de (half)volle moet je oppassen, deze
kunnen nog reststoffen bevatten! Meestal zijn de
etiketten eraf en weet je niet wat er in zit.
Mocht je een jerrycan of vat vinden met inhoud, dan
kun je het storingsnummer 0646351579 bellen.
Een medewerker van de
gemeente gaat dan kijken en
als hij het niet vertrouwt
schakelt hij de brandweer in. De
brandweer beschikt over de
kennis en materieel om
gevaarlijke stoffen op
verantwoorde wijze af te
voeren.

VACATURE
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BOUWKUNDIG MEDEWERKER M/V
VOOR 36 UUR PER WEEK

Kampeerterrein Stortemelk op Vlieland zoekt per 1 mei
2022 een enthousiast, kundig en ervaren

Wil jij werken op het mooiste Waddeneiland?
Kunnen je handen maken wat je ogen zien en kun jij prima
zelfstandig werken en heb jij een goede werkhouding? Ben
je in het bezit van rijbewijs BE en ben je ook nog eens
bouwtechnisch opgeleid? Dan zijn we op zoek naar jou!

HOOFD DIENST BEHEER TERREIN EN
GEBOUWEN

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
en sociale huurwoningen, waterstaatkundige werken en
werkzaamheden aan wegen en riolen. Vanwege de
aanstaande pensionering van één van de medewerkers
zoeken we nu een nieuwe enthousiaste medewerker die
graag een bijdrage levert aan de leefbaarheid op Vlieland.

Functieomschrijving:

Voert uit en controleert werkzaamheden op het gebied
van onderhoud, techniek, sanitaire voorzieningen,
veiligheid en terreincontrole;

Maakt planning en beleid gericht op het algehele
onderhoud van Stortemelk;

Geeft leiding aan een enthousiast team;

Fungeert als één van de aanspreekpunten voor de
gasten.

Hoe ziet je werkdag eruit?
Dat weet je eigenlijk nooit precies van tevoren, want elke
dag is anders. In deze functie ben je hoofdzakelijk bezig
met bouwtechnische onderhoudswerkzaamheden. Dit houdt
in: het klein onderhoud van huurwoningen, het planmatig
onderhoud van gemeentelijke gebouwen, het verhelpen van
allerlei storingen aan machines, rioolpompen, verlichting, cv
installaties e.d. Ook het repareren van een hek, het
verleggen van een kabel of leiding, het repareren van een
spoelbak, het vervangen van een deurkruk, het vervangen
van een kozijn of lichtschakelaar hoort bij jouw dagelijkse
werkzaamheden. Je kunt soms ook ingezet worden voor
andere werkzaamheden, zoals het inzamelen van afval, het
bestrijden van hoogwater, gladheidsbestrijding 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.

Functie-eisen:

MBO+/HBO werk- en denkniveau;

Geen negen tot vijf mentaliteit;

Woonachtig zijn op Vlieland of genegen naar Vlieland
te verhuizen.

Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kijk op de website
van de gemeente Vlieland: https://bit.ly/3I8BqXj of scan de
QR-code:
Ook kun je contact opnemen met de
teamleider van de buitendienst Elzo
Brink, tel: 06-51349316 (ma t/m do).

voor 38 uur per week.

Eventuele woonruimte is beschikbaar. Het salaris is
conform de CAO recreatie.
Kijk voor meer informatie over deze afwisselende en
uitdagende functie op: www.stortemelk.nl
Mocht deze functie je aanspreken reageer dan vóór 1
februari 2022 en mail een sollicitatie met CV naar
sol@stortemelk.nl

Dry January is al op de helft, maar het is natuurlijk nooit te
laat om te beginnen met een pauze inlassen van je
alcoholgebruik!
Zou je zelf wel eens willen weten hoe ‘normaal’ jouw
alcoholgebruik eigenlijk is, dan zou je hier eens een zelftest
kunnen doen:
https://bit.ly/3K9BJ5O
of scan de QR-code

Interesse?
Je kunt reageren door je brief en CV
vóór 27 januari 2022 te mailen naar P&O adviseur Greetje
Schlimbach: greetje.schlimbach@leeuwarden.nl
Geef in je motivatiebrief aan waarom je solliciteert op de
functie Bouwkundig medewerker.
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.
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

