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afscheid oude en installatie nieuwe 
gemeenteraad 
Op dinsdag 29 en woensdag 30 maart waren er twee 
bijzondere raadsvergaderingen. Dinsdag werd er 
afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden en 
woensdag werd de nieuwe gemeenteraad beëdigd en 
geïnstalleerd. 
Er werd afscheid genomen van drie NLV-raadsleden: 
Max Figee, Willem Joosse en Jan Roelof Witting. Ook 
werd afscheid genomen van raadslid voor GroenWit 
Gerard Pelgrim en van raadslid voor ABV Jan Doeke 
Tammes. De burgemeester sprak hen allen persoonlijk 
toe. 
 
De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad is 
vooralsnog als volgt: 
Lijst Fier: Henk Veerdig, Iris Pieterse en Robert Lanting 
NLV: Dick Visser, Karla Moust en Nel Hopman. 
ABV: Jan Stuivenga en Rob Bloem 
GroenWit: Hedwig de Lang 
 
Inmiddels zijn de eerste formatiegesprekken gevoerd. 
De grootste partij, Lijst Fier, heeft er voor gekozen om 
onder leiding van formateur Tom van Mourik met NLV 
in gesprek te gaan om tot een coalitie te komen. Dat 
zou betekenen dat Lijst Fier en NLV beide een 
wethouder kunnen leveren. De kandidaat-wethouders 
zijn Dick Visser en Robert Lanting. 
Als er een coalitieakkoord ligt en er een college 
gevormd kan worden zullen beiden uit de 
gemeenteraad stappen en zullen de volgende 
kandidaten op de lijsten van beide partijen worden 
benaderd om hun plaats in de gemeenteraad in te 
nemen. 
 

 

 

ophaaldag bedrijfsafval 
Doordat alle beperkingen en regelingen die tijdens 
corona van kracht waren nu zijn ingetrokken gaat per 
1 april de zomerregeling voor het halen van 
bedrijfsafval weer in. 
De bedrijfscontainers met oranje deksel worden op 
maandag en vrijdag geleegd.  
Deze regeling geldt tot en met oktober van dit jaar. 
 

 
BERICHT VAN STAATSBOSBEHEER 
strandschoonmaakactie 

Op dinsdag 12 en 
woensdag 13 april gaan 
we weer het hele 
Noordzeestrand langs om 
troep te verwijderen. 
Dit doen we samen met 
Defensie, KNRM, 
Gemeente en 
Rijkswaterstaat. 

  
Ook vrijwilligers zijn van harte welkom. Opgeven 
hiervoor (vanwege de lunch) kan via 
vlieland@staatsbosbeheer.nl. 
Wij zorgen voor vuilniszakken en handschoenen. Als je 
liever opruimt met een emmer dan die graag zelf 
meenemen. 
We starten op 12 april om 08.00 uur bij de 
strandovergang van de Jachthaven. 
 
 

Van links naar rechts: Henk Veerdig, Robert Lanting, Jan Stuivenga, Rob Bloem, Hedwig de Lang, Nel Hopman, 
Karla Moust en Dick Visser. Iris Pieterse verblijft nog in het buitenland. 
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uitnodiging 
Hebt u een goed idee dat de 
natuur of de duurzame 
economie in het 
Waddengebied versterkt en 
bent u op zoek naar 
middelen? Kom dan 
woensdagavond 13 april 
voor de informatiebijeenkomst van het Waddenfonds en 
Streekwerk naar Badhotel Bruin op Vlieland. De 
bijeenkomst is vrij toegankelijk en zonder opgave. Wilt u 
erna een persoonlijk gesprek met een vertegenwoordiger 
van het Waddenfonds of Streekwerk voor uw plan of 
project, bezoek dan donderdagmorgen 14 april ons 
inloopspreekuur in Badhotel Bruin. Hiervoor moet u zich wel 
aanmelden. Dat kunt u doen via de website van het 
Waddenfonds. 
 
Programma in het kort 
Het Waddenfonds organiseert samen met Streekwerk 
Friese Waddeneilanden van de Provincie Fryslân een 
informatiebijeenkomst over subsidieregelingen waarvan 
bedrijven, belangenorganisaties, verenigingen en lokale 
overheden gebruik kunnen maken. Streekwerk is het loket 
voor het Iepen Mienskipsfûns (IMF), dat drie maal per jaar 
een mogelijkheid biedt voor financiële ondersteuning van 
projecten die de leefbaarheid in de Waddenregio ten goede 
komen. Het accent ligt deze avond op twee 
subsidieregelingen van het Waddenfonds. 
 
Budget Lokale Innovaties (BLI) 
Deze regeling is voor kleinschalige projecten vanuit de 
gemeenschap zelf, die door lokale innovatie de 
leefbaarheid bevorderen en de kwaliteit van het 
Waddengebied versterken. Hiervoor is maximaal  
€ 1 miljoen beschikbaar en per aanvraag maximaal € 
50.000,-.  
 
Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 
2022/1 (STUW) 
Hiervoor is maximaal € 8 miljoen beschikbaar en per 
aanvraag maximaal € 1 miljoen. Deze subsidievorm richt 
zich op de acht thema’s van het Waddenfonds die het 
Waddengebied versterken: 

 Natuur 
 Werelderfgoed, cultuurhistorie en 

landschapsontwikkeling 
 Water, bodem, licht & geluid  
 Duurzame recreatie en duurzaam toerisme  
 Verduurzaming energiehuishouding 
 Duurzame Waddenhavens  
 Duurzame visserij  
 Duurzame agrarische sector 

 
Inmiddels zijn er meer dan zeventig projecten op de 
eilanden mogelijk gemaakt. Zoals de elzensingels op 
Terschelling, uitbreiding Historisch Centrum Texel, 
Theaterbrouwerij op Vlieland, het zonnepark op Ameland, 
het bezoekerscentrum op Schiermonnikoog en herstel van 
de Atlantikwall op diverse eilanden. Kijk voor alle projecten 
op www.waddenfonds.nl/projecten  

 

programma 13 april 
19.30 uur - inloop en ontvangst in Badhotel Bruin 
20.00 uur - opening  
20.15 uur - introductie Waddenfonds en Iepen 
Mienskipsfûns  
20.30 uur - Jan van der Veen over het project Nieuwbouw 
Centrumgebied Stortemelk 
20.45 uur - simultane sessies over subsidieregelingen BLI 
en STUW 
21.30 uur - einde en napraten met een hapje en een 
drankje. Aanmelden is niet nodig. 
 

inloopspreekuur 14 april 
Aansluitend aan de informatiebijeenkomst houden het 
Waddenfonds en Streekwerk op donderdag  
14 april van 9.30 tot 11.30 uur een inloopspreekuur in 
Badhotel Bruin voor mensen die graag meer willen weten of 
gericht ideeën willen voorleggen.  
 

Aanmelden voor het inloopspreekuur kan via 
www.waddenfonds.nl 
 

bericht van de Oranjevereniging 
De komende dagen komt de Oranjevereniging weer bij u 
langs de deur voor de jaarlijkse bijdrage van € 5,-. U bent 
natuurlijk vrij of u al dan niet wilt betalen. Het is fijn als 
iedereen mee doet en zo de traditie van koningsdag in 
stand houdt. Wat doen wij zoal met dat geld hebben wij 
hieronder op een rijtje gezet: 
 De kinderspelen. Elk kind dat meedoet krijgt lekkers, 

wat te drinken en zo u en dan moeten er attributen voor 
deze spelen worden aangeschaft of vervangen. 

 De prijzen voor de leukst verklede kinderen in de 
optocht en natuurlijk de vlaggetjes.  

 De vlaggetjes die we elk jaar ophangen in de 
Dorpsstraat moeten zo nu en dan vervangen worden. 

 Alle 70+’ers van het eiland krijgen een bloemetje. Elk 
jaar proberen we de lijst zo actueel mogelijk te houden. 
Mocht u iemand in uw omgeving kennen die het 
afgelopen jaar 70 is geworden of iemand die we vorig 
jaar zijn vergeten, dan horen we dat erg graag. 

 De mensen in De Ton ontvangen een lekkere traktatie 
of krijgen vervoer van ons naar De Wadden, zodat ze 
daar deel kunnen nemen aan de feestvreugde. 

 Prijzen voor de volksspelen en eventuele andere 
wedstrijden rond koningsdag.  

 Versnaperingen voor de fanfare en de vrijwilligers die 
ons ondersteunen op de dag. 

Ook dit jaar krijgt u na het betalen van uw bijdrage een 
tegoedbon voor koffie en gebak in De Wadden. De gasten 
van buiten het eiland laten we dit jaar betalen voor de koffie 
en het gebak. De kinderspelen blijven net als voorgaande 
edities voor eilander kinderen gratis, kinderen van buiten 
het eiland moeten een bonnetje kopen. 
 
Omdat corona nog steeds onder ons is, is het dragen van 
een mondkapje tijdens de volwassenen volksspelen (en in 
het bijzonder de levende stoelendans) verplicht. We hebben 
hier als Oranjevereniging lang over gediscussieerd met als 
conclusie dat het dragen van een mondkapje nog altijd 
bijdraagt tegen de verspreiding van het virus. 
 
Alvast onze hartelijke dank! Koninklijke groet en tot snel, 
Lisette, Inge, Miranda, Hans, Ilona, Orfeus, Karla, Co en 
Fleur 

https://destag.nl/
http://www.waddenfonds.nl/projecten
http://www.waddenfonds.nl/

