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BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Oekraïne
Ruim een week geleden is de ergste
nachtmerrie voor de inwoners van
Oekraïne werkelijkheid geworden.
Met de inval van Rusland (lees
Poetin) in een soeverein land met
een democratisch gekozen regering
worden alle grenzen overschreden.
Meer dan 40 miljoen mensen worden
blootgesteld aan oorlog en geweld. De
vluchtelingenstroom is volop op gang gekomen.
Vrouwen en kinderen proberen te ontsnappen aan de
oorlog en mannen blijven om hun land te verdedigen.
Iedere oorlog is een afschuwelijke en zinloze daad
tegen de menselijkheid, waar ter wereld ook. Dat dit nu
gebeurt aan de randen van Europa door de agressor
Poetin maakt dat het gevoelsmatig erg dichtbij komt.
Voor een aantal van onze inwoners op Vlieland is het
ook daadwerkelijk een oorlog heel dichtbij. Zij hebben
familie en vrienden in Oekraïne waar grote zorgen over
zijn. Een lichtpunt is dat het gelukt is om familie uit het
oorlogsgebied te krijgen. Ook aan mensen die geen
familie buiten Oekraïne hebben wordt ruimhartig
opvang aangeboden in heel Europa. Hulp en steun
wordt ook geboden aan de achterblijvers.
Inzamelacties, voor onder andere kleding, worden
opgestart en Giro555 start ‘Samen in actie voor
Oekraïne’.
Mensen over de hele wereld demonstreren tegen de
oorlog. Ook in Rusland wordt gedemonstreerd en dat is
niet ongevaarlijk. Poetin doet er alles aan om de eigen
inwoners niet de waarheid te vertellen over de eigen
rol. De pers wordt nog verder aan banden gelegd en
journalisten riskeren gevangenisstraf als zij afwijken
van de staatspropaganda. Het is een oorlog van
informatie en desinformatie, waarbij de waarheid als
eerste sneuvelt. Dit is van alle tijden, maar
verontrustend is de steeds grotere rol van sociale
media die ingezet wordt om mensen tegen elkaar op te
zetten. Dat laatste geldt helaas niet alleen hier, maar
zagen we bijvoorbeeld ook bij de coronapandemie.
De daden van Poetin vragen om een sterke
veroordeling. Er zijn geen redenen te bedenken om
deze acties te rechtvaardigen. Daarnaast moeten wij
ruimhartig hulp bieden aan de mensen in Oekraïne en
die het land ontvlucht zijn. Dat geldt natuurlijk niet
alleen voor deze vluchtelingen, maar voor iedereen die
waar ter wereld dan ook op de vlucht is voor oorlog en
geweld.
De situatie raakt heel veel mensen en is onderwerp is
van gesprek. Thuis met mijn gezin, met collega’s en
vrienden. Iedereen is geschokt, volgt de ontwikkelingen
en is in gedachten bij de mensen in Oekraïne en hun
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familie. Mensen maken zich zorgen om verdere
escalatie van de oorlog. Zeker met de gedachte dat
Poetin de vinger heeft liggen op de knop om
kernraketten te lanceren. Wij kunnen alleen maar
hopen dat er een staakt het vuren komt en de
Oekraïners weer leven in een vrij en democratisch land.
Ik ben blij dat wij in Nederland kunnen leven in
veiligheid en vrijheid. Dat gun je alle mensen en het zijn
waarden die wij moeten koesteren en waar wij voor
moeten vechten.
Michiel Schrier

voorontwerp bestemmingsplan ‘OostVlieland – oostelijke eilandlodges
camping Stortemelk’
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een
openbare vergadering op 28 februari 2022, heeft het
besluit genomen in te stemmen met
voorontwerpbestemmingsplan ‘Oost-Vlieland –
Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk’, en dit
plan vrij te geven voor de inspraak- en
overlegprocedure.
Planologisch is er enige jaren geleden ruimte geboden
voor maximaal 50 eilandlodges in het bosgebied ten
zuiden van camping Stortemelk. De eerste 22 lodges
zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik. Voor de
laatste 24 lodges zijn enkele aanpassingen van de
regels nodig, die vooral zien op de toelaatbare hoogte
van de lodges. Daarvoor is een aangepast
beeldkwaliteitsplan opgesteld en is een nieuw
bestemmingsplan nodig.
Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet hierin.
Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 7 maart 2022 tot en met
maandag 18 april 2022 ter inzage.
U kunt het plan inzien tijdens
openingstijden van het
gemeentehuis of op afspraak. Het
plan is digitaal beschikbaar via de
website van de gemeente Vlieland:
https://bit.ly/3C8nR8i of scan de
QR-code:

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen en werk of werkzaamheden uitvoeren
 Voor de aanleg van de ‘Waterroute’: een sport-,
fiets- en wandelroute langs acht locaties op Vlieland
(ingekomen 1 maart 2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

kort verslag raadsvergadering
maandag 28 februari 2022
Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven
kon de gemeenteraad gelukkig weer in de eigen
raadzaal vergaderen, mét publiek. Er zaten zo’n 20
mensen op de publieke tribune. Het was de laatste
vergadering van de gemeenteraad in de huidige
samenstelling.
Voorzitter Michiel Schrier opende om 19:30 uur de
vergadering en refereerde daarbij aan de crisis die de
wereld momenteel teistert, de inval van Rusland in
Oekraïne. Hierdoor worden 43 miljoen mensen
blootgesteld aan oorlogsgeweld. Het is een crisis die
ook Vlielanders treft, die familie hebben in Oekraïne. In
gedachten zijn we bij hen die te maken hebben met
deze verschrikkelijke situatie.
Aan de agenda werd toegevoegd een motie ‘vreemd
aan de orde van de dag’ (niet gerelateerd aan een
agendapunt), ingediend door Lijst Fier.
Aan het begin van de vergadering werden er door de
fracties verschillende vragen gesteld. Het ABV vroeg
naar de solvabiliteit van de Vlielandse
energiecoöperatie ECV, naar besluiten van het
gebiedsteam op WMO-aanvragen en naar de
wateroverlast. Het college antwoordde dat de
solvabiliteit van de ECV niet zal worden onderzocht
omdat dit geen energieleverancier is, dat op vragen
over individuele aanvragen WMO niet wordt ingegaan
en dat de wateroverlast is ontstaan door overmatige
regenval die niet vaak voorkomt.
NLV vroeg naar de wateroverlast rond het project
Duinwijck Gasvrij, veroorzaakt onder andere doordat
het opgepompte grondwater niet mocht worden
geloosd in de ijsbaan vanwege natuurbelangen.
De wethouder antwoordde dat overheidsinstanties
wetgeving nou eenmaal niet zomaar naast zich neer
kunnen leggen. Dat er voor het project Duinwijck
Gasvrij subsidie is verstrekt, is omdat het een
bewonersinitiatief is. De gemeente is in deze geen
opdrachtgever, wel biedt de gemeente ondersteuning
en advies. NLV merkte hierop op dat de beleving van
de initiatiefnemers heel anders is, zij voelen zich totaal
niet gesteund door de gemeente. Dit werd door Lijst
Fier beaamd.
Hierna volgde een terugblik op de afgelopen
raadsperiode. Het coalitieakkoord ‘Balans in
Leefbaarheid” resulteerde in een uitvoeringsprogramma
met 55 doelen. Hiervan zijn er 43 behaald, 9 lopen en 3
zijn niet tot uitvoering gekomen. Een mooi resultaat.
Vervolgens kwam de Verbeteragenda Quick Scan
Lokale Democratie aan de orde. Uit deze enquête
onder inwoners, gemeentebestuur en ambtenaren over
hoe de democratie in de gemeente Vlieland ervaren
wordt is een aantal verbeterpunten voortgekomen waar
door de nieuwe raad en het nieuwe college aan
gewerkt gaat worden.
Alle fracties waren positief over de fusie van de
Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland met de Stichting
OVO Friesland Noord, waardoor het voorbestaan van
het (voortgezet) onderwijs op Vlieland gewaarborgd
blijft.
Over het voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland Oostelijke eilandlodges camping Stortemelk werd door

het ABV opgemerkt het jammer te vinden dat het altijd
groter en meer moet, ‘Rupsje Nooitgenoeg’ en dat zij
twijfelen aan het aantal gasten dat wordt toegelaten op
de camping. Lijst Fier vond dat het plan mooi past
binnen de kaders van kwaliteit, groen en
kleinschaligheid. GroenWit merkte op dat er 50 huisjes
waren gepland maar dat het er uiteindelijk 46 worden,
dus juist minder. Door de plaatsing van torentjes kan er
meer begroeiing behouden blijven. NLV gaf aan blij te
zijn met de Stichting Recreatiebelangen Vlieland omdat
het geld dat er wordt verdiend op Vlieland blijft en hier
weer wordt geïnvesteerd.
Wethouder Visser antwoordde op de opmerking van
het ABV dat hij ‘Rupsje Nooitgenoeg’ een
diskwalificatie vond van het plan en dat er een
beddenboekhouding is waarbij de camping zich aan het
toegestane aantal gasten houdt.
Nadat de voorstellen met betrekking tot de gewijzigde
begroting 2022 van De Dienst Noardwest Fryslân en de
tweede Begrotingswijziging 2022 zonder stemming
werden aangenomen, werd tot slot de motie van Lijst
Fier behandeld. De raad stemde unaniem in met de
motie en verzocht daarmee aan het college om
proactieve steun te geven aan de stichting Vliewaco om
te bewerkstellingen dat het duurzaamheidsproject
‘Duinwijck Gasvrij’ tot een goed einde zal worden
gebracht.
Hierna, niets meer aan de orde
zijnde, sloot de voorzitter de
vergadering.
Als u de raadsvergadering wilt
terugzien, dan kan dat via de
volgende link: https://bit.ly/3pBeR6R
of scan de QR-code.

verslag informatiebijeenkomst
duurzaamheid Vlieland
Met bewoners van Vlieland is op donderdagavond 17
februari gesproken over wat de nieuwe ambities voor
een duurzaam Vlieland zouden kunnen zijn.
Voorafgaand aan de discussie werd kort teruggeblikt en
aangegeven wat de verplichtingen voor de komende
jaren zijn. Aan de hand van stellingen kwam een
levendige discussie op gang.
Alle aanwezigen vinden het behoud en het versterken
van de natuur, rust en ruimte op Vlieland van groots
belang. Daarnaast werd het belang van haalbaar,
schaalbaar en betaalbaar genoemd. Wat dat precies
betekent en wat daarmee te bereiken verschilden de
meningen.
Zelfvoorzienend in opwek van energie op het eiland
wordt een mooie gedachte gevonden maar vinden veel
aanwezigen voor Vlieland niet realistisch. Verder wordt
aangegeven dat de landelijke wet- en
(subsidie)regelgeving nog flink achterloopt om de
duurzaamheidsambities te kunnen realiseren. Wat
tegelijkertijd door een aantal aanwezigen ook weer als
een uitdaging wordt gezien. Over de manieren waarop
gebouwen op Vlieland verduurzaamd kunnen worden
lopen de meningen uiteen. In ieder geval moet dat
betaalbaar zijn en bij nieuwbouw beter aansluiten op de
vraag. Dat betekent niet alleen eengezinswoningen
bouwen. Aangegeven wordt dat collectieve
warmteoplossingen op de langere termijn veel
goedkoper zijn dan individuele oplossingen. De huidige
wegwerpmaatschappij, hoge arbeidskosten en
bijvoorbeeld de flits-economie staan op gespannen

voet met een circulaire economie. Afvalscheiding en hergebruik, door schaarste van grondstoffen, is steeds
meer een verdienmodel. Kortom er is genoeg werk te
doen.
De aanwezigen vinden dat Vlieland minimaal de
verplichtingen uit het klimaatakkoord moet uitvoeren.
Dat is een grote opgave, doe dit goed en als het sneller
kan dan zeker doen. Een deel van de aanwezigen vindt
dat er een dikke plus op moet. Op Vlieland kunnen we
juist sterk zijn in kleinschalige collectieve oplossingen.
De input van deze bewonersavond wordt mede
gebruikt voor het definiëren van de ambitie van het
nieuwe uitvoeringsprogramma duurzaamheid 20222026.

toelichting verzamelaanslag
gemeentelijke belastingen en WOZbeschikking 2022
Onlangs heeft iedere inwoner van Vlieland weer de
aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Ook de
eigenaren van onroerend goed op Vlieland die geen
inwoner zijn, ontvangen zo’n aanslag. Met deze
aanslag worden de volgende belastingen opgelegd,
voor zover ze voor u van toepassing zijn:
-

wegen door hoge grondwaterstand
kwetsbaar
De afgelopen maanden is er zeer veel regen gevallen.
Daardoor staat op veel plaatsen het grondwater veel
hoger dan normaal. Niet alleen in het dorp maar ook
daarbuiten. De mogelijkheden om water af te voeren
zijn beperkt.
Voor de wegen zijn hoge grondwaterstanden funest.
Met name daar waar het water in de bermen dicht
onder de oppervlakte staat. Wij vragen automobilisten
daarom dringend op deze plekken tegemoetkomend
verkeer voorzichtig en met aangepaste
snelheid te passeren, zodat u zo
min mogelijk in de berm hoeft uit
te wijken. Dat voorkomt
onnodige schade en daarmee
onnodige kosten voor de
gemeenschap. Wij rekenen op
uw medewerking!

overlast tijdelijke
afvoerleiding
Vanwege extreme wateroverlast
op schoolbuitenterrein de Vliehorst is een tijdelijke
afvoerleiding aangelegd van de Vliehorst richting
veerhaventerrein. De afvoerleiding loopt vanaf
schoolbuitenhuis de Vliehorst over de duinen naar de
Willem de Vlamingweg, en vandaar naar de Lutinelaan
tot aan de Havenweg.
De afvoerleiding ligt op de straat.
Hierdoor zijn bepaalde plaatsen moeilijk(er) bereikbaar.
Verwacht wordt dat deze tijdelijke afvoerleiding een
aantal weken blijft liggen.

ophaaldag wit- en bruingoed 8 maart
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, diepvriezers, wasmachines en
dergelijke kunnen gratis worden afgegeven op de
Milieustraat. Ook mag u deze apparaten de tweede
dinsdag van de maand aan de weg zetten.
Bruingoed, zoals strijkijzers, acculaders, elektrisch
gereedschap, televisies, computers, fornuizen en
dergelijke kunnen eveneens gratis worden afgegeven
op de Milieustraat of ook de tweede dinsdag van de
maand aan de weg worden gezet. Meld uw wit- en
bruingoedafval tenminste één werkdag voor de
ophaaldag aan. Dit kunt u telefonisch doen of via de
website van de gemeente Vlieland.

-

onroerendezaakbelasting (bij eigenaren van
woningen en bij gebruikers en eigenaren van
bedrijfspanden)
afvalstoffenheffing (kosten afvalinzameling
huishoudens)
reinigingsrechten (kosten inzameling bedrijfsafval)
rioolheffing
hondenbelasting
precariobelasting (voor het gebruik van openbare
gemeentegrond zoals de Dorpsstraat)

De toeristenbelasting en de forensenbelasting staan
niet vermeld op de verzamelaanslag. Als die
belastingsoorten voor u van toepassing zijn, ontvangt u
daarover afzonderlijk bericht.
De gemeenten Vlieland en Texel hebben het heffen en
invorderen van bijna al hun belastingen uitbesteed aan
de gemeente Leeuwarden. Hierdoor vermindert de
kwetsbaarheid die het gevolg is van de geringe
schaalgrootte van beide gemeenten. Bovendien
ontstaat zo in de regio een samenwerkingsvorm met
een robuuste omvang die deze gespecialiseerde en
(wet-)technisch gecompliceerde werksoort op een
kwalitatief goed niveau uitvoert.
Het betekent wel dat u met uw vragen over de
belastingaanslag niet meer bij de gemeente Vlieland
terecht kunt. Vragen over uw belastingaanslag kunt u
stellen via het algemene telefoonnummer van de
gemeente Leeuwarden: 14058. Ook kunt u uw vragen
per mail stellen op het adres: beIastingen@vlieland.nl.
De gemeente Vlieland heeft bovendien een digitale
belastingbalie. U kunt zelf uw belastinggegevens inzien
en een aantal van uw belastingzaken regelen. Om
gebruik te kunnen maken van de digitale belastingbalie
moet u wel beschikken over een DigiD-code. U kunt
met de digitale belastingbalie onder andere:
-

uw aanslag bekijken
uw WOZ-beschikking bekijken
uw taxatieverslag bekijken en afdrukken
een bezwaarschrift indienen
kwijtschelding aanvragen
een betalingsregeling aanvragen
uw automatische incasso regelen
een hond aan- of afmelden voor de
hondenbelasting
uw aanvragen raadplegen

Link naar de belastingbalie
gemeente Vlieland:
https://bit.ly/3CfnYPK of scan de
QR-code.

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.

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 emailadres 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.

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.

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

