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agenda raadsvergadering  
maandag 31 januari 2022 
aanvang 19:30 uur 
  
In verband met de coronamaatregelen is het niet 
mogelijk om de vergadering bij te wonen. De 
vergadering is rechtstreeks te beluisteren via de 
website van de gemeente. 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 20 december 

2021 
b: Overzicht moties/toezeggingen per 20 december 
2021 

 

Informeren 
3. Mededelingen college 
4. Informatie van het college 
5. Ingekomen stukken 
6. Vragenuurtje 
7. Spreekrecht voor burgers 

 

Besluiten 
8. Uitvoeringsprogramma Programma 

Waddeneilanden 
9. Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 
10. Vaststelling bestemmingsplan Oost-Vlieland - 

Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 
11 

11. Voorontwerpbestemmingsplan Vlieland - Partiële 
herziening Buitengebied Vlieland 

12. Vaststelling welstandsregels zonne-
energiesystemen 

13. Ruimtelijke Adviescommissie 
14. Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit 2022 
15. Kaderbrief 2023 – 2026 Veiligheidsregio Fryslân 
16. Evaluatie Dekkingsplan 2.0 en oprichting landelijke 

stichting voor risicobeheer en verzekeringen bij 
veiligheidsregio’s 

17. Aanvullend krediet riool Willem de Vlaminghweg 
18. Noodreparaties wegkanten Kampweg 
19. 1e Begrotingswijziging 2022 
20. Sluiting 
 
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter 
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op 
www.vlieland.nl. 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. 
 
 
 
 
 

ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn 
ingekomen: 
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
 Voor (de legalisatie van) recreatief verblijf op het 

perceel Dorpsstraat 99A te Vlieland (ingekomen 17 
januari 2022). 

voor brandveilig gebruik 
 Voor brandveilig gebruik van het pand Dorpsstraat 

81 te Vlieland (ingekomen 18 januari 2022). 
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562-
452707, e-mail: bwt@vlieland.nl. 
 

verleende reguliere 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning hebben verleend: 
voor bouwen 
 Voor het plaatsen van een kunstwerk op het perceel 

Duinkersoord 48 te Vlieland (verzonden 19 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. 
 

afsluiting voetpad tussen Duinwijck en 
Willem de Vlaminghweg 
Deze week wordt de bouw hervat van de tweede buffer 
van het warmtesysteem van Duinwijck. De 
werkzaamheden duren waarschijnlijk tot in de week van 
7 februari aanstaande. 
De werkzaamheden houden in dat er grondwater wordt 
gespuid achter de Vliehorst en mogelijk in de kom 
tussen Duinwijck en de Willem de Vlaminghweg. 
In dat geval komt het voetpad tussen Duinwijck (De 
Blinkerd) en de Willem de Vlaminghweg onder water te 
staan en wordt dan tijdelijk afgesloten. 
. 
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VACATURE 

 
 
BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR 

(BOA)/HANDHAVER M/V 
VOOR 16 UUR PER WEEK  
  
Sta jij stevig in je schoenen? Krijg jij energie van 
toezicht houden en handhaving? Wil jij een bijdrage 
leveren aan de veiligheid van ons mooie eiland 
Vlieland? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Hoe ziet je werkdag eruit? 
Dat weet je eigenlijk nooit precies van tevoren, want 
elke dag is weer anders. 
Je bent hoofdzakelijk bezig met de uitvoering van 
toezichthoudende en handhavende taken in de volle 
breedte van het werkterrein van Handhaving. Dit 
betekent veel afwisseling in het werk. Je zorgt ervoor 
dat overlast en problemen aangepakt worden zoals 
parkeeroverlast, hangjongeren, illegaal gebruik van de 
openbare ruimte e.d.  
Je stelt je dienstverlenend op naar de inwoners en 
gasten van Vlieland. Daarnaast ben je in staat om een 
waarschuwend gesprek te voeren en kun je 
doorpakken wanneer dat nodig is, maar blijf je 
respectvol in de omgang. 
Je draait mee in een onregelmatigheids-dienstrooster 
(in de avonduren en weekenden).  
 
Wie zoeken wij? 
Jij bent een stevige, resultaatgerichte persoonlijkheid 
waar je collega’s op kunnen bouwen. Je hebt een 
relevante opleiding op mbo-niveau afgerond en 
beschikt daarnaast over BOA, RTGB en BHV. Je hebt 
aantoonbare ervaring op het gebied van toezicht en 
handhaving in de openbare ruimte. Voor deze functie is 
het noodzakelijk dat je op Vlieland woont.  
 
Verder: 
• Kun je je goed inleven in anderen maar ook grenzen 

stellen als dat nodig is; 
• Ben je zelfstandig, maar kun je ook goed in 

teamverband werken; 
• Ben je representatief en heb je uitstekende 

mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
• Ben je prettig om mee samen te werken omdat je 

beschikt over een positieve basishouding; 
• Heb je een uitstekende conditie en gevoel voor 

humor. 
 
Wat bieden wij? 
Een leuke afwisselende functie voor 16 uur per week.  
De functie is gesalarieerd in schaal 7, (afhankelijk van 
opleiding en ervaring) maximaal € 3.176,- bruto per 
maand bij een 36-urige werkweek. Je ontvangt 
daarnaast een onregelmatigheidstoeslag. 
De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door 
opleidingen te volgen.  
En we hebben aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze 
Budget (bovenop je salaris) van 17,05% van het bruto 
salaris en een premievrije 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
 

Pilot 
Het aanstellen van een BOA/Handhaver in 
gemeentelijke dienst is een pilot. Daarom krijg je een 
contract voor 10 maanden. De pilot wordt in september 
2022 geëvalueerd en afhankelijk van de uitkomsten van 
de evaluatie wordt het contract eventueel verlengd of 
omgezet in een vast dienstverband. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact 
opnemen met Sandra ter Veen, teamleider Uitvoering 
en Ondersteuning (tel. 06 11747814).  
   
Interesse? 
Je kunt reageren door je sollicitatiebrief en CV vóór 6 
februari 2022 te mailen naar P&O adviseur Greetje 
Schlimbach: greetje.schlimbach@leeuwarden.nl 
Geef in je brief aan waarom je solliciteert naar deze 
functie. 
 

parkeren binnen de bebouwde kom 
Er komen bij de gemeente regelmatig klachten binnen 
over foutgeparkeerde voertuigen binnen de bebouwde 
kom. Met name op en rond het Vuurboetsplein en aan 
de Middenweg veroorzaken buiten de vakken 
geparkeerde voertuigen veel overlast voor met name 
omwonenden. Ook worden er (te) grote wagens 
geparkeerd die niet op parkeerplaatsen in de 
bebouwde kom thuishoren. 
Op de Middenweg leveren met name de fout 
geparkeerde bedrijfsvoertuigen hinder op voor 
doorgaand verkeer en blokkeren daar ook met 
regelmaat de toegang tot woningen. 
Zoals bekend is de Dorpsstraat alleen toegankelijk voor 
voertuigen waarvoor een A-ontheffing is afgegeven. 
Afleveren van goederen is dan vanzelfsprekend 
toegestaan en kort parkeren mag alleen ten behoeve 
van laden en lossen. Voor het overige is voor de 
Dorpsstraat een parkeerverbod van kracht, ook voor 
voertuigen voorzien van een A-ontheffing. 
Bestuurders van voertuigen wordt verzocht de 
geldende regels voor wat betreft het parkeren te 
respecteren. Dat geldt voor het plein bij de Veerdam 
voor Zeezicht, het Vuurboetsplein, de Middenweg en 
de Dorpsstraat maar natuurlijk ook voor de rest van de 
bebouwde kom. 
Zowel de politie als de BOA’s zullen de komende 
periode extra toezien op het foutparkeren. 
Vanzelfsprekend rekenen wij er op dat de geldende 
verkeersregels rond parkeren in acht worden genomen. 
 

publicatieborden vernieuwd 
Op dinsdag 25 januari halen medewerkers van de 
buitendienst de publicatieborden in het dorp weg om 
deze te voorzien van een nieuwe achterkant. 
De publicaties die nu op de borden zitten gaan 
daarmee verloren. Mochten er berichten opzitten die u 
wilt bewaren dan moet u die er voor die tijd zélf even 
afhalen. U kunt uw publicaties later weer terug hangen. 
 



 

 

BERICHT VAN DE POLITIE VLIELAND  

registratieplicht  
Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht 
om nieuwe (land)bouwvoertuigen te 
registeren.  
Voor bestaande voertuigen, die 
vóór 1 januari 2021 in gebruik zijn 
genomen, geldt ook een registratieplicht.  
Deze voertuigen moeten vóór 1 januari 2022 
geregistreerd zijn bij de RDW. Deze kenteken-, en 
registratieplicht wordt gecombineerd met het verhogen 
van de maximumsnelheid van 25 naar 40 km/u. 
Deze registratie geldt voor: 
 Land-, en bosbouwtrekkers (cat T)  
 Mobiele machines ( cat U)  
 Motorrijtuigen met beperkte snelheid (cat Z)  
 Land- of bosbouw aanhangwagens (cat R)  
 Verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken (cat S) 
Indien het voertuig ná 31-12-2021 wordt geregistreerd 
moet het voertuig beoordeeld worden door een 
keuringsstation van de RDW. 
 
BERICHT VAN DE POLITIE VLIELAND  

even voorstellen:  
nieuwe agent op 
Vlieland  
Mijn naam is Gerard de Vries, ik 
ben per 1 januari 2022 de nieuwe 
vaste medewerker van de politie 
op Vlieland. 
Mogelijk dat vele inwoners van Vlieland mij misschien 
al hebben gezien op Facebook . 
Mocht u mij tegen komen spreek mij alstublieft aan 
zodat we nader kennis met elkaar kunnen maken. 
Ik hoop op een mooie tijd om te werken en te wonen op 
Vlieland. 

Met vriendelijke groet, Gerard de Vries 
 
 

 
 

van Dry January naar KortDroog  
Doe je mee aan IkPas en zie jij een verlenging van je 
alcoholpauze wel zitten? Of deed je nog niet mee maar 
lijkt het je toch best een goed idee om je alcoholgebruik 
even op pauze te zetten? Schrijf je dan nu in voor 
‘KortDroog’ (hele maand februari) 
én (of) de 40 dagen ‘Geen druppel 
challenge” die op 2 maart van start 
gaat. Inschrijven doe je hier: 
Doe mee! - IkPas 
Of scan de QR-code. 
 
 

 
tandarts op Vlieland 
In de week van 24 tot en met 29 januari is de tandarts 
op Vlieland. U kunt Curant Mondzorg bereiken via 
telefoonnummer 06-81923234 of per e-mail: 
tandarts@curantmondzorg.nl 
 
 
 
 

 

heb jij een goed 
idee voor een 
project op 
Vlieland? 

Eilanders met een goed idee om de leefbaarheid op 
hun eiland te verbeteren, kunnen nog tot en met 3 
februari 2022 subsidie aanvragen bij het Iepen 
Mienskipsfûns. Er is voor deze 1e tender 1,3 miljoen 
euro beschikbaar voor heel Fryslân. 
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. 
 
 
BERICHT VAN DEFENSIE  

gevechtsvliegtuigen 
oefenen in het afwerpen 
van explosieve bommen 
op NAVO oefenlocatie 
de Vliehors 
Gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht 
oefenen in week 4 op de Vliehors Range op Vlieland in 
het afwerpen van bommen met explosieve lading. Het 
gaat om precisiegeleide wapens tot 500 pond. De 
vluchten vinden plaats tussen maandag 24 januari 
vanaf 10:00 uur en vrijdag 28 januari 2022 tot 12:00 
uur. Vliegers trainen dagelijks om hun vaardigheden op 
peil te houden. Het afwerpen van bommen is één van 
deze vaardigheden. 
Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau 
Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel 
meetposten in, waarbij de geconstateerde 
weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende 
geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen 
uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele 
meetposten staan in direct contact met de 
verkeerstoren van de Vliehors Range. 
Tijdens oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland 
voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is 
gemarkeerd met waarschuwingsborden en tijdens 
oefeningen voorzien van rode vlaggen. 
De Vliehors Range – codenaam Cornfield Range - is al 
vanaf 1948 een belangrijke oefenlocatie en bevindt zich 
op het meest westelijke deel van Vlieland. Daar 
bestrijkt het een gebied van ongeveer 17 vierkante 
kilometer. Op het terrein zijn verschillende doelen 
opgesteld voor vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en 
raketdoelen. Er zijn gedurende het hele jaar oefeningen 
met oefenbommen. Tussen 15 
september en 28 februari mag er ook 
met echte munitie worden geoefend. 
Wilt u meer weten over deze en 
andere vliegbewegingen? Kijk dan op 
luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Heeft 
u een vraag of ervaart u hinder van de 
vluchten dan kunt u dit kenbaar maken 
via www.luchtmacht.nl/geluidshinder 
Of scan de QR-code. 
 
 

https://ikpas.nl/doe-mee/?variation=new-above
mailto:tandarts@curantmondzorg.nl
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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 

 


