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woensdag 30 maart booster voor
jongeren tussen 12 t/m 17 jaar

coronamaatregelen opgeheven
Met ingang van 23 maart zijn alle coronamaatregelen
opgeheven. Het is heerlijk dat weer alles kan en mag!
Maar corona is niet weg. Er zullen nog steeds mensen
ziek worden van corona. Gelukkig werkt vaccineren
goed en daarnaast hebben veel mensen weerstand
opgebouwd door een besmetting. Daardoor zijn de
gevolgen van een nieuwe golf met besmettingen
minder groot dan in 2020 en 2021.
Een coronabesmetting kan ook voor gezonde mensen
nog steeds heel vervelend zijn. Corona blijft een groter
risico voor mensen die ouder zijn, of die een kwetsbare
gezondheid hebben. Een aantal adviezen helpt nog
steeds om besmetting te voorkomen:







Was regelmatig uw handen.
Hoest en nies in uw elleboog.
Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.
Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse
lucht.
Haal uw vaccinatie, booster- of herhaalprik
Hiermee beschermt u uzelf, uw familie, vrienden
en anderen.
En houdt u rekening met de mensen die zich
zorgen maken over hun eigen gezondheid,
bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn of chronisch ziek.

Respecteer elkaars keuzes
Houd rekening met elkaar. Houd afstand als iemand
daar om vraagt. Heeft u een afspraak met iemand die
zorgen heeft over zijn of haar gezondheid? Doe dan
eerst een zelftest. En respecteer elkaars keuzes,
bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt op een
plek waar u het zelf niet zou doen.

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en wil je ook een
boosterprik? Dan kan dat. Hoewel de meeste jongeren
na vaccinatie bijna niet ziek worden van de omikronvariant, kunnen er redenen zijn waarom jongeren een
booster willen. Bijvoorbeeld omdat zij zelf kwetsbaar
zijn of kwetsbare gezins- of familieleden willen
beschermen.
Kiezen voor de booster
De keuze voor een boosterprik maak je zelf of samen
met je ouders. Dit hangt af van je leeftijd. Ben je 16 of
17 jaar? Dan mag je zelf beslissen of je een coronaprik
wil. Ben je jonger dan 16? Beslis dan samen met je
ouders of verzorgers of je een coronaprik wilt. Kom je
er echt niet uit samen? Dan mag je uiteindelijk zelf
beslissen of je je laat vaccineren. Je hoeft geen
verklaring mee te nemen van je ouders of verzorgers.
Kom je zonder één van je ouders of verzorgers bij een
priklocatie, dan vraagt een medewerker van de
priklocatie wel of je het met ze hebt besproken.
Afspraak maken
Wil je een boosterprik? Dan kun je op woensdag 30
maart een prik halen bij Sportcentrum Flidunen. Je
moet van tevoren een afspraak maken. Bel op 26 maart
tussen 09.00 – 16.00 uur naar 088-22 99 620 om de
afspraak in te plannen.

terrassen terug naar ‘normale’
plaatsing
Aan het begin van de coronacrisis is er, om
ondernemers tegemoet te komen, toegestaan dat het
oppervlak van terrassen uitgebreid werd zodat gasten
van de horecagelegenheid onderling afstand konden
houden. Nu dat niet meer nodig is, wordt ook deze
maatregel ingetrokken. Voor alle ondernemers die
gebruik maakten van de verruiming van de regels in
verband met de coronamaatregelen geldt dat de
situatie weer moet zijn teruggebracht naar de situatie
van vóór corona.

Wilt u een verslag (verkiezingsbericht I) lezen van het
informatieproces tot nu toe, dan kunt u kijken op de
website van Lijst Fier: www.lijstfier.nl.

NA DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

uitslag gemeenteraadsverkiezingen
vastgesteld
In een openbare zitting van het centraal stembureau
van de gemeente Vlieland is op maandag 21 maart in
de raadzaal van het gemeentehuis de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen,
gehouden op 14, 15 en 16 maart
2022, bekendgemaakt en
vastgesteld. De verkiezingsuitslag
vindt u hier: https://bit.ly/3JCbmoD
Of scan de QR-code.

afscheid huidige gemeenteraad en
installatie nieuwe gemeenteraad
In een openbare raadsvergadering in de raadzaal van
het gemeentehuis komt de gemeenteraad op dinsdag
29 maart voor de laatste keer bij elkaar in de huidige
samenstelling. Dan wordt er ook afscheid genomen van
de raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe
gemeenteraad. In een openbare raadsvergadering op
woensdag 30 maart worden de nieuwe raadsleden, de
gekozen kandidaten van de politieke partijen,
geïnstalleerd, dan leggen ze de eed of belofte af.

samenwerken en onderhandelen
Partijen moeten met elkaar samenwerken om een
meerderheid in de gemeenteraad te verkrijgen. Op
Vlieland zijn de 9 raadszetels als volgt verdeeld: Lijst
Fier 3, NLV 3, ABV 2 en GroenWit 1. De plannen die in
de gemeenteraad worden behandeld, gaan alleen door
als meer dan de helft van de raadsleden het eens is
met die plannen. Partijen vinden niet allemaal hetzelfde
belangrijk. Ze moeten daarom goede afspraken maken
voor de komend vier jaar. Hierover onderhandelen ze
met elkaar.

coalitievorming
Gewoontegetrouw neemt de grootste partij het initiatief
en onderzoekt met welke andere partijen ze het beste
kan samenwerken. Henk Veerdig van Lijst Fier heeft,
als informateur, de afgelopen week daarvoor
verkennende gesprekken gevoerd met alle partijen. De
uitkomst hiervan is dat de beste optie een coalitie van
Lijst Fier en NLV is.
Samen gaan zij nu afspraken maken welke plannen
voor de komende vier jaar worden vastgelegd in het
coalitieakkoord. Zij gaan dit doen onder professionele
leiding van Tom van Mourik als onafhankelijke
formateur. Hierbij zullen ook vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd. De
formateur is nu aan zet voor verdere communicatie
rond dit proces.
De samenwerkende partijen leveren de wethouders
voor het college. Die gaan er samen met de
burgemeester voor zorgen dat de afgesproken plannen
worden uitgevoerd.

Verkozen raadsleden Karla Moust, Robert Lanting en Hedwig
de Lang vullen de benodigde papieren in

agenda raadsvergadering
dinsdag 29 maart 2022
aanvang 19:30 uur raadzaal
Publiek is welkom om de raadsvergadering bij te wonen
in de raadzaal.
De vergadering is ook rechtstreeks te
volgen via de website van de
gemeente: scan de QR-code:
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 28 februari 2022
b: Overzicht moties/toezeggingen per 28 februari
2022
Informeren
3. Mededelingen college
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers
Besluiten
8. Rechtmatigheid verkiezingen 16 maart 2022
9. Toelating nieuw benoemde raadsleden
10. Afscheid vertrekkende raadsleden
11. 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.

agenda raadsvergadering
woensdag 30 maart 2022
aanvang 19:30 uur raadzaal
Publiek is welkom om de raadsvergadering bij te wonen
in de raadzaal.
De vergadering is rechtstreeks te
volgen via de website van de
gemeente: scan de QR-code.
1.
2.
3.

Opening en vaststellen agenda
Installatie raadsleden
Sluiting

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
 Voor de verbouw van het pand Berkenlaan 18 te
Vlieland (ingekomen 18 maart 2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

concept omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vlieland zijn voornemens de volgende
omgevingsvergunning te verlenen: voor het brandveilig
gebruik van het pand Dorpsstraat 81 te Vlieland. De
aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals die
zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële regeling
Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht liggen de
conceptbeschikking en de overige op de aanvraag
betrekking hebbende stukken met ingang van maandag
28 maart 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage. Gedurende deze periode kan er door een ieder
schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De
zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Bovengenoemde stukken kunnen
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op
de afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

verleende evenementenvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende
vergunning heeft verleend:
Evenementenvergunning

Stichting Decuria Events, hardloopwedstrijd
Vuurtorenloop, 24 april 2022 locaties over het
gehele eiland, verleend 22 maart 2022.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande
vergunning. Dit kan tot 6 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.

woningtoewijzing
Op de woning Commandeursplein 6 is door 20
belangstellenden gereageerd waarvan 17 met een

economisch-maatschappelijke binding. De woning
Commandeursplein 6 is op grond van de
Huisvestingsverordening aangemerkt als een
gezinswoning, die bij voorkeur niet aan een
eenpersoonshuishouden wordt toegewezen. Ook geldt
voor deze woning op basis van het ‘passend toewijzen’
een inkomensondergrens. Als kandidaat huurder is bij
WoonFriesland voorgedragen de belangstellende met
het hoogste aantal punten, niet zijnde een
eenpersoonshuishouden en passend qua inkomen. Het
betreft woningzoekende met het inschrijfnummer
1902.02 met het puntenaantal 212.

collecte
De stichting ZOA heeft een collectevergunning
gekregen voor maandag 28 maart tot en met zaterdag
2 april.

gemeentehuis woensdag 30 maart
gesloten vanaf 10:30 uur
Vanwege een training voor de medewerkers is het
gemeentehuis woensdag 30 maart 2022 vanaf 10.30
uur gesloten.

Vlielands kwartier
Van woensdag 23 maart tot vrijdag 1 april is Annemarie
Kort afwezig. Voor spoedvragen over Wmo, Jeugdwet
en Participatie kunt u contact opnemen met de
Toegang van het Gebiedsteam de Waadhoeke: 0517380357 telefonisch bereikbaar van ma t/m vrijdag van 9
tot 14.00 uur.

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:

helikopters en een transportvliegtuig. Het tijdelijke
laagvlieggebied is niet bedoeld voor gevechtsvliegtuigen.1

Voelt het alsof je vast zin in je patronen, gewoonten en
gedrag?
Wil je fysiek en mentaal sterker worden, maar weet je
niet waar je moet beginnen?
Wil je gezonder, fitter, langer en blijer leven?
Wil je jouw volle potentie benutten?
Wil je gewicht verliezen of aankomen?
Wil je leren hoe je beter kunt trainen en bewegen?
Dan is het nu tijd om je aan te melden voor het Rewire
Project op Vlieland!
Een 12 weken durend programma met gestructureerde
training, duidelijke voedingsrichtlijnen en alle informatie en
sturing die je nodig hebt van coaches op het gebied van
training, voeding, slaap, werk, sociale contacten en
weerbaarheid.
Dit programma is een samenwerking met Vliefit, coaches
van Vlieland en Flidunen en gaat van start op 25 april. Ben
je enthousiast geworden en wil je meer informatie? Laat je
gegevens achter bij Flidunen en wij nemen contact met je
op!
e-mail: info@sportcentrumflidunen.nl
tel: 0562-202010

BERICHT MINISTERIE VAN DEFENSIE

jachtvliegoefening Frisian Flag
Van maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april vindt op
vliegbasis Leeuwarden de internationale jachtvliegoefening
Frisian Flag 2022 plaats. Verschillende internationale
deelnemers beoefenen gedurende twee weken complexe
missies in internationaal verband. Tweemaal per dag kiezen
ongeveer 30 toestellen het luchtruim voor een
trainingsmissie. De vliegbewegingen vinden van maandag
tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur plaats. ’s
Avonds en in het weekend wordt in principe niet gevlogen,
tenzij er technische ondersteuning benodigd is voor
buitenlandse deelnemers.
Waar wordt er gevlogen?
Tijdens Frisian Flag wordt gebruik gemaakt van het grote
militaire oefengebied boven de Noordzee en NoordNederland. Hoewel er grotendeels boven zee geoefend
wordt, is de oefening ook vanaf land goed waarneembaar.
Een aantal militaire locaties in Noord Nederland nemen
actief deel aan de oefening. Het betreft NAVO-oefenterrein
de Vliehors range op Vlieland, Maritiem Vliegkamp (MVKK)
De Kooy en militair oefenterrein de Marnewaard. Het
gebied tussen MVK De Kooy en oefenterrein de
Marnewaard is ingesteld als tijdelijk laagvlieggebied voor

Waarom wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden
gevlogen?
De vliegbasis ligt middenin het grootste oefengebied van
West-Europa, waarvan het grootste gedeelte zich boven de
Noordzee bevindt. Hierdoor gaat er geen trainingstijd
verloren met vliegen van en naar het oefengebied. De
vliegtijd wordt hierdoor effectief benut voor
trainingsdoeleinden en daardoor duurt de oefening ook
maar twee weken. Bovendien heeft de vliegbasis
jarenlange ervaring als kenniscentrum voor vliegoperaties
en beschikt het over de infrastructuur om met een grote
hoeveelheid verschillende toestellen inclusief
ondersteunend personeel te kunnen opereren.
Gezamenlijk trainen
Internationale samenwerking bewijst zijn waarde tijdens
missies in het verleden, zoals boven Kosovo, Afghanistan
en Irak. Alle verschilden sterk qua dreigingsniveau en
taakstelling voor de vliegers. Door middel van oefeningen
als Frisian Flag worden vliegers voorbereid op dreigende
situaties waarbij in internationaal verband wordt
opgetreden, nu en in de toekomst. Ook tonen we hiermee
onze sterke band met onze bondgenoten en solidariteit met
bevriende lidstaten van de NAVO. De huidige situatie aan
de Oostgrens van het NAVO-grondgebied maakt eens te
meer duidelijk dat onze militairen ten alle tijden inzetgereed
moeten zijn voor elke opdracht die de politiek ons geeft.
Daarom blijven oefeningen als Frisian Flag noodzakelijk.
Hoe is Frisian Flag ontstaan?
De naam Frisian Flag werd
gekozen naar analogie van de
verschillende vergelijkbare
oefeningen die allen ‘Flag’ in
hun naam dragen, zoals ‘Red
Flag’ (Verenigde Staten) en
‘Maple Flag’ (Canada). ‘Red
Flag’ verwijst naar de rode
vlag die bij een oefenterrein
wordt gehesen als daar een
willekeurig
krijgsmachtonderdeel actief is.
In de naam Frisian Flag is de verwijzing naar de provincie
Friesland opgenomen als thuisprovincie voor de vliegbasis.
Al decennia lang vinden er internationale oefeningen met
grote hoeveelheden gevechtsvliegtuigen plaats vanaf
vliegbasis Leeuwarden. Uit al deze oefeningen is het
huidige Frisian Flag geëvolueerd, dat sinds 1999 deze
naam draagt en alom bekend is.
Informatie over de oefening is te vinden op http://frisianflag.nl
Meldingen over overlast en/of complimenten kunnen
ingediend worden bij de Koninklijke Luchtmacht. Dit kan
online via:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/inho
ud/klachten-geluidsoverlast

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

