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In Memoriam Jan Houter 
(25 januari 1944 - 1 februari 2022) 
Jan Houter zette op Vlieland een levendig bedrijf op, 
maar de meeste mensen zullen hem kennen als 
(co)auteur van meer dan 25 boeken ‘en boekjes’ over 
Vlieland. Of van het Vlieland Magazine (sinds 1983, 
verspreid in 30 landen). Van de Zomeravondshows in 
de Dorpsstraat. Van ‘Vlieland toen…’, de avonden in 
Podium Vlieland met beelden uit zijn eigen archief. Een 
omvangrijk archief, dat hij niet lang geleden heeft 
overgedragen aan Tresoar, het historisch archief van 
de provincie Friesland.  
 
Als archivaris is Jan Houter rond 1980 bij de gemeente 
Vlieland in dienst gekomen als archivaris. Daarna heeft 
hij Museum Tromp’s Huys vlot getrokken – het 
behoorde destijds tot de zeven best bezochte musea 
van Friesland! – en heeft hij het Bezoekerscentrum De 
Noordwester opgezet. Hij was geen doorsnee-
ambtenaar. Toen hem werd verteld dat ‘zijn 
expansiedrift iedere marge van een ambtenaar te 
buiten’ ging, vertrok hij bij de gemeente om als 
zelfstandige een fietsenzaak en een 
evenementenbureau op te zetten. 
 
Jan was trots op wat hij deed en dat was terecht. Hij 
werd in oude archieven en bibliotheken toegelaten om 
stukken over Vlieland te zoeken. Dat deed hij de laatste 
jaren samen met historicus Anne Doedens. En hoe 
trots was hij dan, dat hij weer een stuk gevonden had 
dat onze geschiedenis in een heel ander daglicht 
stelde. Zo kwam hij er achter dat zich in 1666 een ramp 
had voltrokken bij Vlieland. Een ramp die een beetje in 
de vergetelheid was geraakt. Het was ook niet iets om 
als natie trots op te zijn. Het Nederlandse antwoord, de 
zegetocht naar Chatham, staat wel in de 
geschiedenisboekjes. Niet dat 170 schepen door de 
Engelse vloot op de rede van Vlieland in brand waren 
gestoken. Niet dat het dorp West-Terschelling in de as 
was gelegd.  
 
Nieuwe onthullingen volgden. Zo ontdekte hij ook dat 
de Geuzen een belangrijkere rol op de Wadden hadden 
gespeeld dan tot voor kort werd aangenomen. Vlieland 
was zelfs een tijd hun uitvalsbasis geweest. Dankzij de 
vele boeken die hij (mede) heeft geschreven, kunnen 
we nu alles lezen over de gebouwen in de Dorpsstraat, 
de vele reddingen op het eiland, de fanfare, de ijsclub, 
de vuurtoren en de komst van Staatsbosbeheer. En 
nog veel meer. 
Vlieland moet afscheid nemen van haar 
geschiedschrijver, die tot het eind gewerkt heeft aan 
zijn levensdoel: ‘de totaalgeschiedenis van Vlieland 
schrijven.’ Jan was een positief ingesteld mens. Vaak 
zei hij: “Wees positief! Daar kunnen we elkaar mee 
helpen.”  
Het college van Burgemeester en wethouders wenst 
alle nabestaanden en vrienden, namens gemeente 
Vlieland, veel sterkte toe. 

ontwerp Omgevingsvisie gemeente 
Vlieland ligt ter inzage 
De gemeenteraad heeft op 22 november 2021 het 
besluit genomen in te stemmen met de ontwerp 
Omgevingsvisie Vlieland met als ondertitel “Langzaam 
meebewegen” en deze gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage te leggen.  
Met deze omgevingsvisie loopt de gemeente vooruit op 
de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 
2023 in werking treedt. Deze wet vervangt alle wetten 
en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en 
water. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om 
een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst. De 
omgevingsvisie is de basis voor het omgevingsplan, dat 
alle regels voor de fysieke leefomgeving, zoals de 
bestemmingsplannen, vervangt. De ‘fysieke 
leefomgeving’ staat voor datgene wat we zien, voelen 
en ruiken. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, 
stranden, een schone lucht, sloten, duinen, bossen, 
enzovoort. 
De Omgevingsvisie ligt vanaf nu tot 
en met 21 maart 2022 ter inzage. 
Kijk voor meer informatie op de 
website van de gemeente Vlieland: 
https://bit.ly/3rmw8BM of scan de 
QR-code. Op 1 maart zal er een 
inloopbijeenkomst worden 
georganiseerd waarbij iedereen 
welkom is om zijn inbreng te geven of vragen te stellen. 
Hierover volgt later meer informatie in ‘Uit het kastje’. 
 

verleende uitgebreide 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning hebben verleend: 
voor brandveilig gebruik 
 Voor het brandveilig gebruik van de panden 

Dorpsstraat 86, 88, 90 en 92 te Vlieland 
(verzonden 2 februari 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. 
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kort verslag raadsvergadering  
31 januari 2022 
Om 19:30 opende voorzitter Michiel Schrier de 
raadsvergadering, die wederom vanwege de 
coronamaatregelen werd gehouden in het 
Seeduynhotel, zonder publiek. Uiteraard kon de 
vergadering wel digitaal gevolgd worden via de website 
van de gemeente. 
Allereerst waren er mededelingen vanuit het college. 
Wethouder De Ruijter meldde dat de constructie voor 
de warmtevoorziening in Duinwijck deze week 
geplaatst wordt en dat de bemaling en het spuien van 
water dan langzaam kan worden teruggeschroefd. 
De bouw van Boswijk ligt nog steeds op schema. Het is 
de bedoeling dat nog deze maand de toekomstige 
bewoners persoonlijk worden uitgenodigd om in een 
demo-woning te gaan kijken. Verder zijn er nog vier 
woningen niet toegewezen, die worden eind deze week 
aangeboden volgens de procedure zoals die is 
opgesteld voor Boswijk. 
 
NLV vroeg naar de slechte begaanbaarheid van het 
nieuwe nieuwe fietspad. 
Burgemeester Schrier antwoordde dat door de hoge 
grondwaterstand de bovenlaag nog niet gewalst kon 
worden. Dit zal nu in februari gebeuren.  
Het ABV vroeg waarom de vacature manager voor de 
jachthaven niet is gepubliceerd in Uit het kastje. 
Wethouder Visser antwoordde hierop dat de stichtingen 
dit zelf mogen bepalen.  
Ook vroeg het ABV wie verantwoordelijk is voor de 
reparatie van de door vuurwerk vernielde hangout bij 
Flidunen. Wethouder De Ruijter antwoordde hierop dat 
dit de eigenaar is, Stichting Recreatiebelangen 
Vlieland. 
Tot slot vroeg het ABV waarom er nog geen onderzoek 
is gedaan naar de mogelijkheden van geothermie. 
Wehouder De Ruijter antwoordde hierop in de 
Transitievisie Warmte is vastgelegd dat er onderzoek 
wordt gedaan naar alternatieve mogelijkheden tot 
verwarmen, dus misschien wordt deze mogelijkheid 
meegenomen. 
 

Als eerste punt op de agenda waarover een besluit 
moest worden genomen stond het 
‘Uitvoeringsprogramma Programma Waddeneilanden”.  
In 2021 is het ‘Programma Waddeneilanden’ opgesteld 
door de vijf eilanden. In dit Programma staan de doelen 
waaraan de eilanden willen werken, in samenwerking 
met elkaar én met Provincie en Rijk. Het belangrijkste 
doel is zorgen dat de leefbaarheid op de eilanden blijft 
behouden, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel 
staat. 
Nu stond het bijbehorende concept 
‘uitvoeringsprogramma’ op de agenda: hierin staat 
omschreven hóe we gaan proberen deze doelen te 
behalen. Van elk eiland mag de gemeenteraad hier nog 
wat van vinden.  
Het ABV uitte de zorg dat de gemeente zelf weinig in te 
brengen heeft over het grootste deel van het eiland, 
omdat dit Natura 2000-gebied is. Ook was de fractie 
verbaasd dat in het uitvoeringsprogramma het ‘House 
of Hospitality’ al werd genoemd. Volgens het ABV is dit 
via een informeel circuit tot stand gekomen. 
De fracties van GroenWit, Lijst Fier en NLV waren 
positief over het programma. GroenWit vroeg aandacht 
voor het inzetten van energiecoaches op álle eilanden 
en niet op één eiland. En het wees op het belang van 

een goede communicatie over het programma richting 
inwoners. 
Lijst Fier had graag gezien dat in het 
uitvoeringsprogramma het belang van de 
instandhouding van cultuurhistorische gebruiken 
genoemd werd, maar zag na een korte schorsing af 
van het indienen van een amendement. 
 

Vervolgens kwam het Uitvoeringsprogramma 
Waddengebied 2021-2026 aan bod. Enigszins 
verwarrend ten opzichte van het vorige agendapunt, 
maar hier ging het om een vijfjarig 
uitvoeringsprogramma van de “Agenda voor het 
Waddengebied 2050”. Deze Agenda gaat over het héle 
Waddengebied en is opgesteld naar aanleiding van de 
aanwijzing van de Waddenzee als Werelderfgoed. 
Hierbij zijn veel partijen betrokken, overheden, 
waterschappen, waddenvereniging, 
visserijorganisaties, landbouworganisaties en anderen. 
Het “Programma Waddeneilanden” van de eilanden zélf 
is in deze Agenda opgenomen. 
Het college legde het concept uitvoeringsprogramma 
nu voor aan de raad en stelde voor om de wens mee te 
geven dat er voortdurend zorgvuldig aandacht wordt 
besteed aan de samenhang tussen alle 
deelprogramma’s.  
Het ABV stelde moeite te hebben met het voorstel 
omdat de input die was gegeven in eerdere 
inspraakrondes niet altijd was meegenomen. 
GroenWit stemde in maar vroeg wel aandacht voor het 
raadplegen van en rekening houden met de bewoners 
van het Waddengebied. 
Ook NLV en Lijst Fier stemden met het voorstel in en 
gaven aan vertrouwen te hebben in het meenemen van 
de adviezen die in de brief staan hierover al is 
verzonden door de voorzitter van het 
Omgevingsberaad Waddengebied, waarvan de 
gemeente Vlieland, via het samenwerkingsverband De 
Waddeneilanden, lid is. 
 

Alle fracties konden vervolgens instemmen met het 
vaststellen van het Bestemmingsplan Oost-Vlieland- 
Dorpsstraat 10 en 12 en Willem de Vlaminghweg 11. 
Dit betreft het plan voor een gebouw met woningen 
bedoeld voor huisvesting van personeel. Alle fracties 
waren het er over eens dat het een verbetering 
betekent voor de uitstraling van de Willem de 
Vlaminghweg en de huisvestingsmogelijkheden. 
Het ABV wees op handhaving van overbewoning en op 
de vormgeving van het gebouw: de woningen aan de 
Middenweg zijn een voorbeeld van hoe het ook beter 
kan. 
NLV uitte de wens om ook aan de overkant van de 
Willem de Vlaminghweg te kunnen bouwen. Ook vroeg 
het NLV of de benaming ‘personeelshuisvesting’ wel 
juist was en of het niet gewoon ‘permanente bewoning’ 
moet heten. 
De wethouder antwoordde hierop dat hij binnenkort met 
de (nieuwe) raad in discussie wil, over het goed 
benoemen van huisvestingscategorieën en het goed in 
kaart brengen van de hele problematiek rond wonen. 
 

Het volgende onderwerp op de agenda ging over de 
gedeeltelijke herziening van het Bestemmingsplan 
Buitengebied Vlieland. Dit omdat de in 2018 opgestelde 
Strandnotitie (over regels voor gebruik van het strand) 
niet helemaal overeenkwam met de regels in het 
Bestemmingsplan Buitengebied en omdat het college 
er een regeling in op wil nemen voor evenementen op 



 

 

het eiland. 
De fracties van NLV, Groenwit en Lijst Fier stemden 
met het voorstel in. Het ABV stemde tegen, omdat naar 
hun mening deze activiteiten al geregeld zijn via 
Natura2000. 
 

Hierna stemde de raad in met de vaststelling van 
welstandsregels voor zonne-energiesystemen, een 
voorstel waarmee er meer mogelijk wordt qua 
aanbrengen van duurzame energiesystemen in de 
Dorpsstraat. 
 

De voorstellen over de Ruimtelijke Adviescommissie, 
de Veiligheidsregio Fryslân en  
het voorstel om een aanvullend krediet van € 50.000 
beschikbaar te stellen voor de vervanging van het riool 
in de Willem de Vlaminghweg werden zonder discussie 
aangenomen. 
 

Ook stemde de raad in met het voorstel om € 30.000 
beschikbaar te stellen voor noodreparaties aan de 
wegkanten van de Kampweg. Maar hier werden wel de 
nodige kanttekeningen bij geplaatst. 
GroenWit gaf aan dat het de hoogste prioriteit moet 
hebben om de Kampweg aan te pakken. NLV vroeg 
hoe het kan dat de reconstructie Kampweg al in 2019 
op de agenda stond maar dat er daarna niets meer van 
is vernomen. Er moet gezocht worden naar definitieve 
oplossingen, zoals het verlagen van de maximum 
snelheid of het instellen van éénrichtingsverkeer. 
Burgemeester Schrier zegde toe hier binnenkort bij de 
raad op terug te komen. 
 

Tot slot stond de eerste wijziging op de Begroting 2022 
op de agenda. Eén van de aanleidingen voor de 
wijziging is een pilot om tijdelijk een BOA 
(buitengewoon opsporingsambtenaar) van het eiland 
aan te stellen. Lijst Fier vond het geen goede zaak dat 
hier geen enkel vooroverleg over was geweest met de 
raad en had hierover ook schriftelijk vragen aan het 
college gesteld.  
NLV en GroenWit waren juist van mening dat het hier 
uitvoering door het college betreft van het 
coalitieakkoord, waarin de raad heeft aangegeven 
handhaving belangrijk te vinden. Zij zagen geen 
verschil met bijvoorbeeld het aanstellen van 
strandbewaking.  
Het ABV gaf aan het eens te zijn met Lijst Fier en de 
informatie vooraf te hebben gemist.  
 

Burgemeester Schrier legde uit dat het college een 
BOA op het eiland een goede aanvulling leek op de 
handhaving. De BOA’s die van de wal komen zijn er 
maar beperkt en bovendien is het meteen bekend 
zodra ze op de boot stappen. De politie had met de 
pilot ingestemd. De schriftelijke vragen van Lijst Fier 
zullen schriftelijk beantwoord worden. 
 

Om 21:45 uur sloot de voorzitter 
de vergadering. 
De besluitenlijsten van de 
gemeenteraad kunt hier bekijken: 
https://bit.ly/30SGmzD 
Of scan de QR-code:  
 

 
 
 
 

WERKZAAMHEDEN 

stremming Willem de Vlaminghweg  
van 21 februari tot 22 april 
Vanaf 14 februari start aannemer Abbink met de 
voorbereidingen voor het vervangen van het riool in de 
Willem de Vlaminghweg. In deze week gaat het vooral 
om materiaaltransport. Van 21 tot 25 februari zijn er 
werkzaamheden op de hoek van de Willem de 
Vlaminghweg en de Lutinelaan. Op de wegkruising 
moet een rioolput worden vervangen. Deze 
werkzaamheden brengen met zich mee dat de kruising 
gedurende deze periode afgesloten zal zijn. Verkeer 
met bestemming ten noorden van deze kruising kan 
dan omrijden via de Burgemeester Rablaan.  
Verkeer dat normaal gesproken van de Willem de 
Vlaminghweg gebruik maakt zal moeten omrijden via 
de Kampweg.  
De Dorpsstraat blijft éénrichtingsverkeer en blijft 
afgesloten voor al het verkeer met uitzondering van de 
A-ontheffinghouders. Hierop zal worden gehandhaafd. 
 

In de weken daarna, vanaf 28 februari, zal de 
verharding van de Willem de Vlaminghweg van 
Lutinelaan tot Boereglop worden verwijderd. Dit 
betekent dat ook de parkeerplaatsen op dit wegvak niet 
meer bereikbaar zijn. Omwonenden en mensen die hier 
geparkeerde auto’s hebben staan wordt verzocht deze 
auto’s tijdelijk elders te parkeren. 
De stremming van de Willem de Vlaminghweg duurt 
naar verwacht tot 22 april. In de week daarna worden 
nog werkzaamheden naast de rijbaan uitgevoerd. De 
laatste week van april, vóór de meivakantie, moet het 
werk gereed zijn. 
 

Informatiebijeenkomst 
De aannemer zal vóór de start van de werkzaamheden 
aan de Willem de Vlaminghweg een 
informatiebijeenkomst over het werk verzorgen. 
Omwonenden en belanghebbenden kunnen daar met 
hun vragen en opmerkingen terecht. Informatie over de 
datum van deze informatiebijeenkomst en hoe u deze 
kunt bijwonen (live of digitaal) volgt zo spoedig 
mogelijk. Eigenaren van bedrijven langs de Willem de 
Vlaminghweg worden apart benaderd. 
 

werkzaamheden riolering Berkenlaan 
van 7 april tot 18 mei 
Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Willem de 
Vlaminghweg zijn er ook werkzaamheden aan de 
Boslaan (nutsleidingen) en bij de Vliehorst. De 
werkzaamheden aan het riool zijn zó gepland, dat deze 
andere werkzaamheden doorgang kunnen vinden. 
 
De werkzaamheden aan het riool op de Berkenlaan 
beginnen op 7 april. Het werk begint dan met het 
noordelijke deel van de Berkenlaan, tot de voormalige 
ambulancepost. Volgens de planning is dit werk op 29 
april klaar. Vervolgens wordt het oostelijke deel van de 
Berkenlaan aangepakt, dat naar verwacht op 18 mei 
klaar zal zijn. Door het werk in gedeelten te doen zijn 
de seniorenwoningen aan de Berkenlaan altijd via één 
van de twee gelijkvloerse ingangen te bereiken. Ook de 
nieuwe woningen aan de noordzijde van Boswijk zijn 
via de noord- of de oostzijde van de Berkenlaan 
bereikbaar. 
Voor de Berkenlaan zal op een later moment een apart 
informatiemoment worden georganiseerd. 
 

https://bit.ly/30SGmzD


 

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: 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
bekendmaking kandidatenlijsten 
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing 
van de leden van de gemeenteraad van Vlieland maakt 
bekend dat voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing 
de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd: 
 
Nr Naam Woonplaats 
 
Lijst 1 NLV  
 
1  Visser, P.D. (Dick) (m)  Vlieland  
2  Hopman, P.A. (Nel) (v)  Vlieland  
3  Witting, J.R. (Jan Roelof) (m)  Vlieland  
4  Joosse, W.J.C. (Willem) (m)  Vlieland  
5  Moust, K. (Karla) (v)  Vlieland  
6  Monas, I. (Ies) (m)  Vlieland  
7  Houter, E.J. (Erik) (m)  Vlieland  
8  Figee, M.S. (Max) (m)  Vlieland  
9  Kriesch, A.A. (Arnold) (m)  Vlieland  
10  Brouwer, O.G. (Olchert) (m)  Vlieland  
 
Lijst 2 GroenWit  
 
1  de Lang, H.E.H. (Hedwig) (v)  Vlieland  
2  Pelgrim, G.M. (Gerard) (m)  Vlieland  
3  de Ruijter, E.A. (Elsje) (v)  Vlieland  
4  Botjes, E. (Eef) (m)  Vlieland  
5  Pelgrim, M. (Martha) (v)  Vlieland  
6  den Ouden, J.E. (Jan) (m)  Vlieland  
7  van Mil, M.M.T. (Pia) (v)  Vlieland  
8  de Jong, C. (Cornelis) (m)  Vlieland 
 
Lijst 3 Algemeen Belang Vlieland  

 
1  Tammes, J.D. (Jan Doeke) (m)  Vlieland  
2  Stuivenga, J.A. (Jan) (m)  Vlieland  
3  van Heeringen, M. (Martijn) (m)  Vlieland  
4  Bloem, R.J. (Rob) (m)  Vlieland  
5  de Noord, H.J. (Hilde) (v)  Vlieland  
6  Leppers, M. (Miranda) (v)  Vlieland  
7  Tinga, J.T. (Janneke) (v)  Vlieland  
 
Lijst 4 Lijst Fier  

 
1  Veerdig, H.C. (Henk) (m)  Vlieland  
2  Potiek, C.J.M. (Cees) (m)  Vlieland  
3  Lanting, R.A. (Robert) (m)  Vlieland  
4  Pieterse, I.M.D. (Iris) (v)  Vlieland  
5  Schuuring, G.M. (Guido) (m)  Vlieland 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
wat doet een gemeenteraadslid? 
Op 16 maart mogen we weer naar de 
stembus om de mensen te kiezen die ons 
in de gemeenteraad gaan 
vertegenwoordigen. Maar wat doet een 
gemeenteraadslid eigenlijk precies? In 
deze video wordt dit duidelijk uitgelegd: 
https://bit.ly/3Hi4eN1 
of scan de QR-code:  
 
 
 

nieuwe subsidieregeling voor kleine 
energiebesparende maatregelen 
Iedereen die op Vlieland een huur- of koopwoning 
permanent bewoont kan in aanmerking komen voor een 
bijdrage van maximaal € 80 voor kleine energiebesparende 
maatregelen aan de woning. Bijvoorbeeld voor 
kierafdichting, vervanging van een oude koelkast door een 
koelkast A+++, inductiekoken, aanschaf van een 
droogmolen of bijvoorbeeld een energieadvies.  
U kunt de subsidie aanvragen tot 31 
december 2022. Voor meer 
informatie over de voorwaarden en 
het aanvraagformulier, kijk op 
https://bit.ly/3ohVSNO 
Of scan de QR-code.  
 
 
 
 

https://bit.ly/3Hi4eN1
https://bit.ly/3ohVSNO

