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hulp aan 
vluchtelingen 
Oekraïne 

 
Afgelopen week heeft de gemeente een oproep gedaan 
om te kijken of er ruimte op het eiland is om mensen uit 
Oekraïne op te vangen. Dank voor alle inwoners die 
hebben gereageerd met een aanbod! Omdat de 
regering heeft besloten de opvang van mensen uit de 
Oekraïne te zien als een crisissituatie is de 
Veiligheidsregio Fryslân aan zet om in totaal 2000 
plekken te vinden in onze provincie. Veel is nog steeds 
onduidelijk, waaronder de financiële vergoeding voor 
opvanglocaties. Wel weten we nu dat het gaat om 
plekken waar mensen drie maanden tot een jaar 
kunnen verblijven. Ook moeten we kijken hoe deze 
mensen sociaal en praktisch kunnen worden 
ondersteund. Denken aan tolken, maatschappelijk 
werk, school maar ook bijvoorbeeld het openen van 
een bankrekening. Mensen komen uit een 
oorlogsgebied waar familie, waaronder echtgenoten en 
vaders, zijn achtergebleven om het land te verdedigen 
en dat geeft veel spanning.  
 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de 
aanmeldingen die binnen zijn gekomen. Er wordt 
steeds meer bekend over welke hulp precies nodig is 
en wij gaan als gemeente aan de slag met een 
passend aanbod om een aantal Oekraïners onderdak 
te bieden op Vlieland. Hierbij zullen we de reacties die 
we ontvingen naar aanleiding van onze oproep 
meenemen. Het is geweldig om te zien hoe onze 
inwoners niet alleen meeleven met de mensen die voor 
de oorlog in Oekraïne hebben moeten vluchten, maar 
ook bereid zijn om daadwerkelijk hulp te bieden! 
We houden u van verdere ontwikkelingen op de 
hoogte. 

 
verleende vergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende vergunning hebben verleend: 
Evenementenvergunning 
• De Geitebreiers, Autopuzzeltocht “De Sterrit”, 10 

april 2022 locaties over het gehele eiland, verleend 
8 maart 2022; 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande 
vergunning. Dit kan tot zes weken na de dag van 
verlening (zie: achter “verleend”). In uw bezwaarschrift 
dient u het volgende te vermelden: uw naam en adres; 
dagtekening; omschrijving van de verlening en de 
gronden van uw bezwaar. Het bezwaar richten aan: 
burgemeester en wethouders van Vlieland. Nadere 
informatie over onderstaande vergunningen kunt u 
inwinnen aan het loket in het gemeentehuis. 

 

vogelgriep:  
wat moet je wel en niet doen? 
Heb je als voorbijganger een dode of zieke wilde 
(water)vogel gevonden? Raak de vogel niet aan! 
Onthoud waar hij ligt en meld dit bij het 
Friese Milieualarmnummer 058 212 
24 22. 
 
Daarnaast help je mee 
door in natuurgebieden het 
volgende te doen: 
• Blijf in de natuurgebieden op de 

paden 
• Houd honden waar nodig aan de lijn 
• Geef geen voer aan watervogels en 
• Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: 

als ze opvliegen kunnen ze het virus verder 
verspreiden. 

 
Meldingen worden verzameld en 
waar nodig worden de vogels 
opgeruimd. Kijk voor meer informatie 
op https://bit.ly/3J1OTB0 of scan de 
QR-code: 
 

collecte 
Amnesty International heeft een collectevergunning 
gekregen voor maandag 14  tot en met zaterdag 19 
maart. 
 

 
€ 200,-  
energietoeslag  
Inwoners met een  
laag inkomen kunnen 
€ 200,- ontvangen als  
tegemoetkoming voor de  
gestegen energieprijzen.  
Inwoners met een bijstandsuitkering  
krijgen de Energietoeslag automatisch  
uitbetaald, alle overige minima kunnen vanaf nu een 
aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie op de 
website van de Sociale Dienst Noordwest Fryslan: 
https://bit.ly/3MHx9wQ 
Of scan de QR-code. 

 
Lukt het niet de Energietoeslag via 
internet aan te vragen, neem dan 
contact op met Annemarie Kort, tel. 
06-1524 9717. 
 

 

Jaargang 24, nummer 10    12 maart 2022 

 

https://bit.ly/3J1OTB0
https://bit.ly/3MHx9wQ


 

 

dinsdag 15 maart inzameling tuinafval 
Komende dinsdag wordt tuinafval opgehaald. U hoeft 
uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een vaste 
route. Eigenaren van een vakantiewoning in het 
zomerhuizenterrein kunnen hun tuinafval in de 
daarvoor bestemde vakken bij de ondergrondse 
containers deponeren. 
 

snoeien bomen in de Dorpsstraat 
Van 14 maart tot en met 18 maart gaat de 
gemeentelijke buitendienst met een hoogwerker bomen 
snoeien in de Dorpsstraat. Hierdoor kan er enige hinder 
ontstaan. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.   
 

oranje containers 
Afgelopen periode dat de horeca gesloten moest zijn 
boden veel ondernemers de mogelijkheid tot het 
afhalen van ‘To go’ drink- en etenswaren. De gemeente 
had vanwege het extra afval extra containers ter 
beschikking gesteld.  
Nu de coronamaatregelen grotendeels ingetrokken zijn 
gaan we min of meer terug naar een normale situatie 
en zijn de extra containers niet meer nodig. 
De oranje containers worden daarom binnenkort weer 
weggehaald. 

Van 7 tot en met 13 maart was het weer de Week van 
de Afvalhelden. Onze afvalhelden op Vlieland zijn de 
medewerkers van de buitendienst. Om ze te bedanken 
voor hun harde werk en het feit dat de openbare ruimte 
op Vlieland er altijd zo mooi schoon en netjes bijligt, 
werd er namens het gemeentebestuur taart gebracht.  
Wethouder De Ruijter maakte een korte video waarin 
ze de mannen bedankt. Kijk op : 
Of scan de QR-code. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parkeren fietsen in Dorpsstraat 
Er worden veel fietsen in de Dorpsstraat geparkeerd. 
Soms gebeurt dit midden op het voetgangersgedeelte 
en dat is heel hinderlijk voor mensen die slecht ter been 
zijn of bijvoorbeeld met een rollator lopen. Daarom 
willen we iedereen vriendelijk 
verzoeken om hier rekening mee 
te houden en de fiets zó neer te 
zetten dat iedereen er nog 
makkelijk langs kan.   
 

 
Waddentoernooi 2022 
Op 13 en 14 mei zal het Waddentoernooi 2022 
plaatsvinden op Schiermonnikoog! 
Lijkt het jou leuk om mee te doen aan één van de 
volgende onderdelen?! Meld je dan nu aan bij ‘één van 
de teamcaptains! 
 
Badminton    
Ina de Zeeuw  idezeeuw4@gmail.com 
Darts 
J. Severein  johnseverein@hotmail.com 
Surfen 
Orfeus van de Veer  info@vlielandoutdoorcenter.nl 
Tennis 
René Bijma                 info@tennisclubvlieland.nl 
Volleybal 
Martijn Grijpstra       martijnsandra@ziggo.nl 
Hardlopen 
Frits Meijer                frits.meijer@tele2.nl 
Biljarten 
Klaverjassen 
Golf 
 
Voor volleybal willen we een dames- en herenteam 
opzetten. Geen ervaring? Geen probleem! Dan gaan 
we lekker een paar avonden oefenen met de teams. 
Voor biljarten, klaverjassen en golf is nog geen 
teamcaptain. Lijkt jou dit wat? Stuur een mail naar 
Beweegteam Vlieland: luna@sportfryslan.nl (ook voor 
overige vragen) 
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telling van de stemmen 
Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart is er de 
mogelijkheid vervroegd te stemmen in het stembureau 
gevestigd in Sporthal Flidunen. De telling van de 
uitgebrachte stemmen op deze twee dagen zal 
plaatsvinden op woensdag 16 maart. De uitgebrachte 
stemmen van 14 maart zullen om 14.00 uur geteld 
worden in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Dorpsstraat 127. De stemmen van dinsdag 15 maart 
worden geteld op 16 maart om 15.00 uur, ook in de 
raadzaal. De telling van deze stemmen is openbaar. De 
uitslag van deze stemopneming wordt pas direct na 
21.00 uur op het gemeentehuis bekend gemaakt door 
het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 
De stemmen die uitgebracht zijn op woensdag 16 
maart worden die dag na 21.00 geteld in Sporthal 
Flidunen. Deze telling is ook openbaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
verkiezingsavond 
Op 16 maart is iedereen van harte welkom bij de 
verkiezingsavond! Deze wordt gehouden in Badhotel 
Bruin vanaf 21:00 uur. 
Zodra alle stemmen geteld zijn maakt burgemeester 
Schrier hier de uitslag bekend.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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 


