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agenda raadsvergadering 
maandag 28 februari 2022 
aanvang 19:30 uur raadzaal gemeentehuis 
Publiek is weer welkom om de 
raadsvergadering bij te wonen in 
de raadzaal! 
De vergadering is ook rechtstreeks 
te beluisteren via de website van 
de gemeente. Scan de QR-code. 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 31 januari 2022 
      b: Overzicht moties/toezeggingen per 31 januari 

2022 
 

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

 

Bespreken 
8. Terugblik op afgelopen raadsperiode 
 

Besluiten 
9. Verbeteragenda Quick Scan Lokale Democratie 
10. Fusie Stichting OOV 
11. Voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - 

Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk 
12. Gewijzigde begroting 2022 De Dienst Noardwest 

Fryslân 
13. 2e Begrotingswijziging 2022 
14. Sluiting 

 
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter 
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op 
https://bit.ly/3rZAdfN of scan de QR-code. 
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. 

 
werkzaamheden Boslaan 
In verband met het uitvoeren van werkzaamheden in 
Boswijk zal vrijdag 4 maart het westelijke gedeelte van 
de Boslaan van 07:00 uur tot omstreeks 12:00 uur zijn 
afgesloten. 
De Lutinelaan is dan weer beschikbaar voor verkeer. 
 

 
 
 

verleende reguliere 
omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
 Voor het realiseren van een galerie in het pand 

Dorpsstraat 122 te Vlieland (verzonden 23 februari 
2022). 

voor werk of werkzaamheden uitvoeren en bouwen 
 Voor grondwerkzaamheden, de aanleg van 

drainage en het maken van putten en een wadi op 
het perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 24 
februari 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. 
 

gemeentewerf en milieustraat  
woensdag 2 maart gesloten 
Wegens een werkbezoek bij Omrin, zijn op woensdag 2 
maart de gemeentewerf en milieustraat gesloten. 
 

grof huishoudelijk afval 
Op dinsdag 1 maart 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 28 februari 16.00 uur) of 
via de website www.vlieland.nl in het blok ‘Voor u 
geselecteerd’. 
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verkiezing van de leden van de 
raad van de gemeente Vlieland op 
woensdag 16 maart 2022  
Op woensdag 16 maart 2022 kunt u uw stem 
uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad van de gemeente Vlieland. Het 
stembureau is gevestigd in sportcentrum Flidunen, 
Uitlegger 2.  
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas een 
geldig identiteitsbewijs meenemen. Dat kan zijn een 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of 
ander EU-land. Voor deze verkiezing geldt dat het 
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag 
zijn. U kunt zich ook identificeren met een 
verblijfsdocument. LET OP: zonder identiteitsbewijs 
mag u niet stemmen. 

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs 
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas 
ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd 
bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw 
stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot 
belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen. 
Raakt u uw stempas kwijt, vraag dan persoonlijk een 
vervangende stempas aan. Dit kan schriftelijk, via 
elektronische aanvraag of mondeling bij het 
gemeentehuis van Vlieland bij de afdeling burgerzaken 
tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur. Vindt u 
alsnog uw “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee 
niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. 
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een 
geldig identiteitsbewijs mee. U bent verplicht deze te 
tonen aan de voorzitter van het stembureau. 
 
Vervroegd stemmen 
U heeft de mogelijkheid om op maandag 14 maart 2022 
en dinsdag 15 maart 2022 eerder uw stem uit te 
brengen.  
 
Voordat u gaat stemmen  
Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf 
dan thuis en laat u direct testen. Iemand anders kan 
voor u gaan stemmen. Die persoon kunt u machtigen. 
Dat kan door de achterkant van uw stempas in te 
vullen. Geef dan uw stempas en een kopie van uw 
identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat 
stemmen. Zie ook hieronder de informatie over 
stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u 
stemmen. 
 

In het stemlokaal  
Komt u stemmen in het stemlokaal? Geef elkaar dan de 
ruimte. De gemeente richt de stemlokalen zo in dat het 
mogelijk is voor kiezers om onderling afstand te 
houden. 
 
Waar kunt u stemmen  
Het stembureau is gevestigd in sportcentrum Flidunen, 
Uitlegger 2. Deze is geopend van ’s ochtends 07.30 
uur tot ’s avonds 21.00 uur.  
 

 
 
 
 
 
 
Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u 
stemmen. 
Bent u op de dag van de stemming niet in de 
gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, vraag 
dan iemand anders uw stem uit te brengen via een 
volmacht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de 
naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat 
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de 
gemeente Vlieland woont en ook een stempas heeft 
ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de 
gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft 
aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met 
de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging 
kan tot en met de dag van de stemming zelf. U kunt 
ook schriftelijk of via elektronische aanvraag een 
volmacht aanvragen bij het gemeentehuis van Vlieland 
bij de afdeling burgerzaken. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 
11 maart 2022 17.00 uur. 
De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een 
kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de 
voorzitter tonen. Voor deze verkiezing geldt dat dit 
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag 
zijn.  

Informatie 

Op het gemeentehuis van Vlieland, afdeling 
burgerzaken, kunt u alle informatie krijgen met 
betrekking tot de verkiezing. Het bezoekadres is: 
Dorpsstraat 127. De afdeling burgerzaken is van 
maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 
12.00 uur en op dinsdagmiddag ook van 14.00 uur tot 
16.00 uur. Telefonisch bereikbaar 
onder nummer 0562-452700. Het e-
mailadres van de afdeling 
burgerzaken is 
burgerzaken@vlieland.nl. Informatie 
over de verkiezingen kunt u ook 
vinden op de website van de 
gemeente: www.vlieland.nl of scan 
de QR-code. 
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te huur aangeboden 
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de 
volgende sociale huurwoning voor verhuur wordt 
aangeboden:  
 

Commandeursplein 6 

 
 
Bouwjaar:  1965 
Indeling: 
begane grond: woonkamer  27,5 m2 

  keuken  10 m2 

  toilet 
  bijkeuken 10 m2 
  berging  13,5 m2 

eerste verdieping: slaapkamer 1 15,5 m2 

  slaapkamer 2 11,5 m2 

  slaapkamer 3 7 m2 

  badkamer 4 m2 

   
Netto huurprijs per maand:  €  746,25 
zonnepanelen per maand: € 23,11 
serviceabonnement per maand: € 4,64 
 
Categorie sociale huurwoning 
Deze woning is door de gemeente Vlieland conform de 
Huisvestingsverordening gekenmerkt als een 
gezinswoning. Dit betekent dat deze woning bij 
voorkeur niet wordt toegewezen aan een 
eenpersoonshuishouden. 
Of u qua inkomen voor deze 
woning in aanmerking kunt 
komen kunt u zien op de pagina 
van WoonFriesland over 
passend toewijzen: 
https://bit.ly/365zijo 
Of scan de QR-code. 
Als u twijfelt, schrijf dan wel in! 
 
Belangstelling kenbaar maken 
Een ieder die staat ingeschreven bij de gemeente 
Vlieland als woningzoekende en belangstelling heeft 
voor deze woning kan dit kenbaar maken door middel 
van een formulier dat u kunt downloaden op 
www.vlieland.nl of kunt afhalen bij het gemeentehuis. 
U kunt het ingevulde formulier met bijlagen mailen naar 
info@vlieland.nl of een papieren versie afgegeven bij of 
in de brievenbus doen van het gemeentehuis. 
 
Let op! Bijlagen bijvoegen! 
Samen met het inschrijfformulier dient u de volgende 
bijlagen bij te voegen, OOK indien u deze al eerder 
heeft aangeleverd: 
 een actueel bewijs van economische binding 
 een inkomensverklaring 2021 van uzelf en van uw 

eventuele partner en/of meerderjarige 
medebewoner. Uw kind, ook als hij/zij 18 jaar of 
ouder is, wordt hierin niet meegerekend. 

 als de inkomensverklaring 2021 nog niet 
beschikbaar is dan die van 2020. 

U kunt een inkomensverklaring downloaden op 
www.belastingdienst.nl of kosteloos aanvragen via 
telefoonnummer (0800) 0543. 
 
Inschrijven voor deze woning kan tot uiterlijk  
maandag 7 maart 2022 9.00 uur. 
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden 
ingediend, waar geen inschrijfnummer op staat 
vermeld, niet volledig zijn ingevuld of waarbij niet de 
gevraagde bijlagen worden bijgevoegd worden niet in 
behandeling genomen. 
 
 
BERICHT VAN FLIDUNEN 

 
Beste eilanders,  
  
Om ons toezichthoudend personeel scherp te houden, 
vindt er naast EHBO/BHV-trainingen ook Zwemmend 
Redden voor Zwembaden plaats. Dit jaar is het examen 
op zaterdag 7 mei (tijd volgt nog).  
  
Mocht je af en toe bijspringen in het zwembad dan is 
het verplicht om dit examen te halen. Zou je ons in de 
toekomst graag helpen met toezicht houden in het 
zwembad, om er samen voor te zorgen dat het 
zwembad (meer) open kan zijn? Wees dan ook welkom 
om deel te nemen aan dit examen!  
  
De trainingen voor het examen vinden vanaf 5 maart 
wekelijks plaats op zaterdag om 11:00 uur. Het advies 
is om bij deze trainingen aanwezig te zijn, maar je kunt 
ook op andere momenten komen trainen en je vragen 
stellen. Heb je interesse? Stuur ons dan voor 5 maart 
een e-mail met naam, geboortedatum, geboorteplaats 
en telefoonnummer naar: 
directie@sportcentrumflidunen.nl  
Wij zorgen dan verder voor de aanmelding en voorzien 
je van de informatie omtrent de exameneisen. 
  
Een sportieve zwemgroet van,  
  
Team Flidunen 
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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 
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