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Boswijk 
Na de tweede toewijzingsronde in maart 2022 zijn op 
dit moment alle woningen in de Boswijk toegewezen. Er 
zijn 21 woningen toegewezen aan inwoners van 
Vlieland. Tien woningen zijn toegewezen aan mensen 
die eerstegraads familie op het eiland hebben en een 
zorgvraag hebben, of in het verleden minimaal vijf jaar 
op het eiland hebben gewoond en een zorgvraag 
hebben.  
Eén woning wordt gereserveerd voor huisartsen in 
opleiding en twee woningen zijn gereserveerd voor de 
eventuele komst van vluchtelingen uit Oekraïne. 
Als er in de toekomst een woning vrijkomt in Boswijk 
wordt er door het eilandteam gekeken of er een 
inwoner van Vlieland qua zorgvraag het eerst in 
aanmerking komt voor deze woning. Mocht die er niet 
zijn, dan wordt de woning gepubliceerd en kunnen 
belangstellenden hier op reageren. 
Voor de toewijzing wordt het 
toewijzingsschema gehanteerd 
waarbij zorgvraag en economisch-
maatschappelijke binding leidend 
is. Kijk voor meer informatie op 
www.vlieland.nl/boswijk of scan de 
QR-code. 
 

 
 

ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning is 
ingekomen: 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor het vervangen van de bestaande schuur op 

het perceel Dorpsstraat 112 te Vlieland (ingekomen 
31 maart 2022). 

Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562-
452707, e-mail: bwt@vlieland.nl. 
 

 

verleende reguliere 
omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 
voor bouwen en opslaan roerende goederen 
 Voor de tijdelijke plaatsing van twee keten ten 

noorden van de terminal van Rederij Doeksen 
(verzonden 5 april 2022). 

voor bouwen, speeltoestel plaatsen en werk of 
werkzaamheden uitvoeren 
 Voor de realisatie van een natuurlijke speelplaats 

op het kadastrale perceel B1095 (Westerse veld) 
te Vlieland (verzonden 5 april 2022). 

voor bouwen en werk of werkzaamheden uitvoeren 
 Voor de aanleg van de ‘Waterroute’: een sport-, 

fiets- en wandelroute langs acht locaties op Vlieland 
(verzonden 5 april 2022). 

 

besluit tot verlenging van 
afdoeningstermijn met zes weken 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor de verbouw en de uitbreiding van het pand 

Dorpsstraat 59-61 te Vlieland (ingekomen 13 
februari 2022). 

voor bouwen  
 Voor een gewijzigde positie van de hydrofoorruimte 

op het perceel Badweg 3 te Vlieland (ingekomen 14 
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. 
 

gemeentehuis dinsdagmiddag 
gesloten 
Op dinsdag 12 april is het gemeentehuis ’s middags 
gesloten in verband met een kennismaking van de 
nieuwe gemeenteraadsleden met de ambtelijke 
organisatie. Ook telefonisch is het gemeentehuis niet 
bereikbaar. 
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http://www.vlieland.nl/boswijk


 

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 

 
 

uitnodiging 
Heb je een leuk idee dat goed is voor de natuur op Vlieland 
of een duurzaam idee voor de economie van Vlieland? 
Vraag je je af of je hiervoor subsidie kunt krijgen? Kom dan 
woensdagavond 13 april voor de informatiebijeenkomst 
naar Badhotel Bruin. Je krijgt hier uitleg over de 
mogelijkheden die er zijn vanuit het Waddenfonds of 
Streekwerk Friese Waddeneilanden. 
Wil je hierna graag een persoonlijk gesprek met een 
vertegenwoordiger van het Waddenfonds of Streekwerk om 
te praten over je plan of project, bezoek dan 
donderdagmorgen 14 april het 
inloopspreekuur in Badhotel Bruin. 
Hiervoor graag even aanmelden. Dat 
kun je doen via de website van het 
Waddenfonds. 
Kijk voor meer informatie op 
https://bit.ly/3ujcmZG. 
Of scan de QR-code. 
 

IMF-subsidie voor 11 projecten op de 
Friese Waddeneilanden  
Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie 
Fryslân subsidie aan 11 initiatieven in de regio Friese 
Waddeneilanden. In deze eerste openstellingsperiode van 
2022 gaat hier ruim 149.700 euro naar 
leefbaarheidsprojecten uit de ‘mienskip’ (gemeenschap).  
  
Iepen Mienskipsfûns  
Binnenkort kan er weer subsidie uit het Iepen 
Mienskipsfûns worden aangevraagd. De tweede 
openstellingsperiode in 2022 loopt van 11 april tot en met 
12 mei 2022. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan 
het verbeteren van de leefbaarheid. 
Sinds kort kunnen er ook ideeën 
worden ingediend waarbij een nieuw 
proces of product op het eiland wordt 
gebracht. Kijk voor meer informatie en 
inspirerende projecten op 
www.streekwurk.frl/imf 
Of scan de QR-code. 
 
Projecten van Vlieland die subsidie ontvingen 
Klim- en bouldermuur Vlieland  
Aanvrager Stichting Flidunen wil voor haar accommodatie 
op Vlieland een nieuwe klim- en bouldermuur aanschaffen. 
Deze muur kan eilandbreed voor diverse doelgroepen 
ingezet worden. De klimmuur motiveert om in beweging te 
komen en is positief voor de sociaal emotionele en 
persoonlijke ontwikkeling van de gebruikers. 
(Bijdrage: € 12.828; investering: € 32069) 
 
Vlieland Academy  
Net als de andere Waddeneilanden heeft ook Vlieland te 
kampen met een tekort aan (opgeleid) horecapersoneel.  
Een speciaal op eilanden afgestemde verkorte opleiding op 
het eiland kan een oplossing zijn zoals die al met succes op 
de andere eilanden is toegepast. De horecaondernemers 
(aanvrager Ondernemersvereniging Vlieland) gaan 
onderzoeken of een Academy op Vlieland kans van slag 
heeft.  
(Bijdrage: 14.400; investering: €39.520) 

 
 
inzameling klein chemisch afval 
Op vrijdag 15 april komt de chemokar naar Vlieland om het 
klein chemisch afval in te zamelen. U kunt uw klein 
chemisch afval in de rode milieubox naar de chemokar 
brengen als deze uw straat in rijdt. Als u niet 
thuis bent kunt u de milieubox goed 
afgesloten langs de kant van de weg 
zetten.  
Kijk voor meer informatie over wat wel en 
niet in de milieubox hoort op 
https://bit.ly/3uhxak2 of scan de QR-code.  

 
 
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. 
 

BERICHT VAN 
 

  
 
vacature 
De Stichting Aanloophaven Vlieland is voor aankomend 
seizoen op zoek naar een 
 

baliemedewerk(st)er/receptionist(e) 
voor 36 – 40 uur per week. 
 
Je bent het visitekaartje van de haven en verricht alle 
voorkomende receptiewerkzaamheden. Je heet de gasten 
welkom, int het havengeld en voert (licht) administratief 
werk uit. Je houdt de weersomstandigheden nauwlettend in 
de gaten en geeft tips over het verblijf op Vlieland. 
 
Kijk voor meer informatie over deze vacature op 
waddenhavenvlieland.nl/vacatures/ 
Of scan de QR-code.  
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