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Nederlandse en Duitse 
Waddeneilanden slaan  
handen ineen tegen 
gaswinning 
De vijf Nederlandse Waddeneilanden en de drie 
westelijke Duitse Waddeneilanden slaan de handen 
ineen en sturen vandaag een gezamenlijke brief 
geschreven aan de ministeries van Landbouw Natuur 
en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat 
over de voorgenomen gaswinning ten noorden van 
Schiermonnikoog en andere dreigende gaswinning in 
en rondom de Waddenzee. Volgens de burgemeesters 
van de acht eilanden is gaswinning in strijd met de 
klimaatdoelen. Bovendien bedreigt gaswinning unieke 
natuurgebieden in zowel Nederland als Duitsland. De 
eilandgemeentes verwelkomen ieder jaar 
honderdduizenden toeristen, die komen voor de 
bijzondere natuur. Een ongerepte natuur en behoud 
van het gevoelige ecosysteem Waddenzee vormen 
daarmee de basis voor het economische voortbestaan 
en overleven van de eilandgemeentes.  
 
De burgemeesters van de acht Waddeneilanden 
verzoeken de ministers geen toestemming te verlenen 
aan nieuwe gaswinningsplannen in en rondom de 
Waddenzee en de Waddeneilanden. “We moeten geen 
nieuwe plekken aanboren op zoek naar een oude bron 
van vervuilende energie”, vinden de burgemeesters.  
 
De Waddenburgemeesters benadrukken dat zij zich al 
gedurende geruime tijd inzetten voor duurzaamheid en 
voor het klimaat. De eilanden hebben meerdere 
duurzaamheidsdoelstellingen en werken daarin ook 
samen.  
De bedreiging die uitgaat van vervuiling van de zeeën 
en de klimaatverandering zijn op de eilanden in de 
Waddenzee reëel en voelbaar. Een verdere uitbuiting 
van fossiele energiebronnen in deze huidige tijd leidt 
daarom niet alleen tot onbegrip, het voelt als een klap 
in het gezicht van alle partijen die hard werken om de 
gevolgen van CO2-verrijking te verminderen en een 
bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Het bouwen van 
een booreiland vlakbij de Waddenzee en andere 
kwetsbare natuurgebieden 
brengt gevoelige ecosystemen 
én het bestaan van de mensen 
die hier wonen in gevaar. Dat 
gevaar schuilt overigens niet 
alleen in de exploitatie van 
dergelijke installaties, maar ook 
in mogelijke ongevallen met 
directe gevolgen voor natuur en milieu, schrijven de 
burgemeesters. 
Kijk voor de brief op https://bit.ly/348Aq6K 
Of scan de QR-code: 
 

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: https://bit.ly/3tTSZ9v 
Of scan de QR-code 
 

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. 
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openbare zitting centraal stembureau 
Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraads-
verkiezingen. Politieke partijen die mee willen doen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen, hebben op de dag van 
de kandidaatstelling hun kandidatenlijst ingeleverd bij 
het centraal stembureau.  
In een openbare zitting in de raadzaal van het 
gemeentehuis op vrijdag 4 februari 2022, aanvang 
10.00 uur, stelt het centraal stembureau de 
kandidatenlijsten vast. Ook wordt door nummering de 
volgorde van de kandidatenlijsten vastgelegd.  
Het is mogelijk om de zitting fysiek bij te wonen, maar 
vanwege de maatregelen rondom corona kan er helaas 
maar beperkt publiek worden toegelaten. Daarom moet 
u zich hiervoor van te voren aanmelden. Dit kan bij 
onze medewerker verkiezingen Jan Smit via 
j.smit@vlieland.nl of tel 0562-452710. 
Wilt u de digitaal bij de zitting aanwezig zijn en de 
mogelijkheid hebben vragen te stellen of bezwaar te 
maken, dan kunt u aan de vergadering deelnemen via 
de volgende link: https://meet.starleaf.com/4643892158 
Of scan de QR-code.  
 
Wilt u de zitting volgen maar dan 
zónder de mogelijkheid om 
vragen te stellen dan wel 
bezwaar te maken, dan kunt u 
dit doen via een livestream op 
de website van de gemeente. 
  
Wilt u meer weten over de procedures rond de 
gemeenteraadsverkiezingen, kijk dan op 
www.kiesraad.nl of op de website van de gemeente: 
https://bit.ly/3KOAiu0 
 

nieuwe doelen voor een  
duurzaam Vlieland  
De Vlielandse duurzaamheidsambitie  
‘Vlieland CO2-vrij in 2020’ en het  
bijbehorende uitvoeringsprogramma 2017 – 2021 zijn 
door de tijd ingehaald. Daarom wordt gewerkt aan een 
nieuwe ambitie en bijbehorend programma. 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? Binnenkort organiseert de gemeente 
een informatieavond voor inwoners en andere 
belangstellenden. Meer informatie volgt binnenkort. 

 
welstandscommissie Hûs en Hiem 
Donderdag 3 februari 2022 bezoekt een delegatie van 
de welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente 
Vlieland en houdt spreekuur in het gemeentehuis van 
14.00-16.00 uur. Mocht u vragen hebben op het gebied 
van welstand, dan kunt u een afspraak maken met de 
gemeente Vlieland, afdeling RO-BWT, telefoon 
(0562)452707, e-mail: bwt@vlieland.nl. 
 

collecte 
De Hersenstichting Nederland heeft een 
collectevergunning gekregen voor maandag 31 januari 
tot en met zaterdag 5 februari. 

subsidie ‘frisse start’ verlengd 
Draait uw organisatie op vrijwilligers? Organiseert u 
een activiteit voor en door eilanders om uit de corona-
dip te komen? Speciaal voor culturele en 
maatschappelijke organisaties die draaien op 
vrijwilligers is er de tijdelijke subsidie 'Frisse start na 
corona'. Deze is nu verlengd tot 1 juli 2022.  
De gemeente geeft subsidie aan allerlei activiteiten en 
plannen die helpen om het eilander leven weer op gang 
te brengen. U bepaalt zelf of u uw idee aan ons 
voorlegt.  
 
Voorbeelden zijn: 
• Activiteiten en ideeën die de leefbaarheid op het 

eiland verbeteren 
• Activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners actief 

betrokken zijn bij hun wijk of dorp 
• Culturele activiteiten of cursussen voor uw leden of 

de inwoners van het eiland 
 
Voorwaarden 
• De subsidie is alleen bestemd voor het dekken van 

kosten voor de betreffende activiteit. Het is mogelijk 
om werkuren van vrijwilligers ten behoeve van het 
project als kosten op te voeren, voor een bedrag 
van € 10,80 per persoon per uur.  

• U gebruikt de subsidie niet om eten, drinken, reis- of 
verblijfskosten van de organisatie of deelnemers 
aan de activiteiten te betalen 

• De activiteit vindt plaats in vóór 1 juli 2022 
• Wij behandelen de aanvragen in volgorde van 

binnenkomst 
• De activiteit is vóór en dóór eilanders 
Alle typen culturele en maatschappelijke organisaties 
zonder winstoogmerk, die draaien op de inzet van 
vrijwilligers kunnen een aanvraag indienen. Zoals 
muziekverenigingen, buurt- of dorpshuizen, 
gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties.  
  
Aanvragen   
Stuur de volgende bijlagen mee bij uw aanvraag: 
• Omschrijving van de activiteit 
• Financieel overzicht van de activiteit of het plan, 

met een overzicht hoe in de kosten voldaan zal 
worden. Geef hierin ook aan of u een bijdrage in de 
kosten krijgt van andere organisaties en hoeveel u 
zelf bijdraagt 

 
Na uw aanvraag 
U hoort binnen 6 weken of u subsidie krijgt. Wij nemen 
contact met u op als we meer informatie nodig hebben. 
Na afloop van de activiteit laat u ons weten dat de 
activiteit heeft plaatsgevonden, voorzien van een kort 
verslag en beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal kan door 
de subsidiegever gebruikt worden voor publicatie. Door 
het indienen van het materiaal geeft u hier toestemming 
voor. 
 

grof huishoudelijk afval 
Op dinsdag 1 februari wordt het grof huishoudelijk afval 
opgehaald. Onder grof huishoudelijk afval vallen 
bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels maar 
geen oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u 
grof huishoudelijk afval wilt aanbieden, kunt u dit van 
tevoren telefonisch opgeven via telefoonnummer 0562-
452700 (tot uiterlijk maandag 31 januari 16.00 uur) of 
via de website www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u 
geselecteerd’. 
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kantoormeubilair ter overname 
Sinds de bouw van het huidige gemeentehuis wordt nu 
voor het eerst het kantoormeubilair in zijn geheel 
vervangen door meubelen die voldoen aan de arbo-
eisen van deze tijd. Zoals bureaustoelen die volledig 
instelbaar zijn en in hoogte verstelbare bureaus. Er is 
gekozen voor de aanschaf van duurzame meubelen, 
samengesteld uit hergebruikte materialen.  
De (metalen) bureaus en tafels en de bureaustoelen 
die worden vervangen zijn tussen de 30 en de paar jaar 
oud. Als er stichtingen of verenigingen zijn op Vlieland 
die belangstelling hebben voor de meubelen die 
worden vervangen, kunnen ze deze gratis overnemen. 
Ook particulieren kunnen hun belangstelling aangeven, 
maar de verenigingen en stichtingen hebben voorrang. 
Heb je belangstelling, stuur dan een mail naar 
r.molthof@vlieland.nl. Doe dit vóór vrijdag 4 februari! 
Alléén volgende week is er eventueel de mogelijkheid 
tijdens openingstijden het meubilair te bekijken. 
 
 

 
werkzaamheden Boslaan  
De firma Verkley is bezig met de aanleg van kabels en 
leidingen voor Boswijk en het vervangen van de oude 
waterleiding in de Boslaan. Zij hebben dit voortvarend 
opgepakt. Afgelopen week was daardoor de Boslaan 
grotendeels gestremd. Ook de komende twee weken 
zal dit het geval zijn. Wij vertrouwen op uw begrip voor 
de eventuele overlast hierdoor. 
 
 

  
 

een ‘weetje’ over restalcohol . . .  
Na een gezellige avond met de nodige biertjes of 
wijntjes wil je na een (korte) nacht slapen weer in de 
auto stappen. Is dat verantwoord? 
We hebben hier te maken met restalcohol. Je bent je 
niet altijd bewust van het feit dat je wellicht nog te veel 
alcohol in je bloed hebt zitten om te mogen rijden. Bij 
gezonde personen breekt de lever de alcohol af in een 
tempo van 1 à 1,5 uur per horecaglas. 
Voorbeeld: wanneer een persoon 7 horecaglazen 
alcohol heeft gedronken, betekent dit dat alle alcohol 
pas na 7 tot 10 uur uit het lichaam verdwenen is. Met 
15 genuttigde glazen loopt dit al op tot 15 tot 22,5 uur, 
waardoor je dus tot ver in de volgende dag onder 
invloed bent. 
 
 
 

BERICHT VAN DE JUTTER 

 
VACATURE  
De Stichting Kinderopvang 
Friesland verzorgt in vele 
gemeenten in Friesland 
kinderopvang in de vorm 
van kleinschalige kinderopvang, kinderdagverblijven, 
buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en 
gastouderopvang. In ons werk staat het kind echt 
centraal in wat we doen en hoe we het doen De 
Stichting Kinderopvang Friesland is een open en 
flexibele organisatie met een prettige werksfeer. Voor 
onze locatie De Jutter op Vlieland zoeken wij per direct 
een: 
 

ENTHOUSIASTE EN ONDERNEMENDE 
PEDAGOGISCH MEDEWERKER 

KDV / BSO  
VOOR 10-15 UUR PER WEEK 
(WERKTIJDEN IN OVERLEG) 

 
De functie 
Als pedagogisch medewerker begeleid je samen met je 
collega’s een groep kinderen. Je bent belast met de 
dagelijkse verzorging en opvoeding van deze kinderen, 
waarvan de leeftijd varieert van 0 tot 4 jaar, 2 tot 4 jaar 
en 4 tot 13 jaar. Tevens ben je bereid om in te vallen 
wanneer dit nodig is. 
 
Je profiel 
Je bent een enthousiaste persoonlijkheid, die in staat is 
kinderen warmte te geven en een uitnodigende sfeer te 
scheppen waarin kinderen zich thuis voelen. Je bent 
flexibel, sportief, spontaan en kunt goed zelfstandig 
werken en organiseren. Je beschikt over goede 
contactuele vaardigheden en je kunt ouders op 
deskundige wijze adviseren en te woord staan. Je bent 
creatief in de omgang met kinderen. Je kijkt kritisch 
naar jezelf en naar het werk. Naast het 
groepsgebeuren toon je goede inzet bij activiteiten 
zoals het organiseren en uitvoeren van thema’s, 
feesten, sportactiviteiten enz. 
 
Opleiding / ervaring 
Je beschikt over een kindgerichte MBO- of HBO-
opleiding en hebt minimaal een jaar ervaring in een 
soortgelijke functie. 
 
Wij bieden 
Een aanstelling voor een jaar, met de mogelijkheid tot 
verlenging bij gebleken geschiktheid en voldoende 
capaciteit. Tevens bieden wij uitstekende 
arbeidsvoorwaarden en salariëring. 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie omtrent de functie kun u contact 
opnemen met mevrouw J. Jonker, 
telefoon 06-10006963. Je schriftelijke sollicitatie, brief 
met CV, kun je vóór 9 februari a.s. richten aan: 
cvisser@dejutter.nl, o.v.v. PM-Vlieland 
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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 

 


