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Boswijk opgeleverd! 
Op woensdag 13 april werden de 36 woningen in de 
nieuwe Boswijk en het welzijnsgebouw door de 
aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma opgeleverd en 
aanvaard door de gemeente Vlieland. 
 
De laatste puntjes worden de komende tijd nog op de i 
gezet. Het terrein wordt 26 april opgeleverd en de 
sleuteluitreiking aan de nieuwe bewoners is op 29 april. 
Hier gaan we een feestelijk moment van maken! 
Evenals van de officiële opening in juli 2022. 
 

 
Op de foto Harm Jan de Vries, projectleider van BGGD 
en Peter van der Weij, projectleider van de gemeente 
Vlieland. 

 
update opvang vluchtelingen Oekraïne  
De veiligheidsregio heeft laten weten dat ze de 
mogelijkheid om vluchtelingen op te vangen op Vlieland 
meenemen in de plaatsingsprocedures waar ze druk 
mee bezig zijn. Het is nog niet zeker óf zij vluchtelingen 
zullen toewijzen aan de gemeente Vlieland en helaas is 
ook nog niet duidelijk wanneer we hier zekerheid over 
krijgen.  
Mocht het zo zijn dat mensen op Vlieland buiten de 
gemeente om voornemens hebben om vluchtelingen op 
te vangen dan valt dit onder de 
particuliere opvang. 
De volgende website biedt veel 
informatie hierover. 
https://www.refugeehelp.nl/get-help 
 
Mochten inwoners hiertoe 
besluiten, dan kunnen de 
vluchtelingen zich bij ons in de gemeente inschrijven en 
dan regelt de gemeente leefgeld, zorg en onderwijs. 
De gemeente moet dus wél op de hoogte gebracht 
worden van eventuele komst van vluchtelingen. 
Gemeentesecretaris Anne Idema is hiervoor de 
contactpersoon.  
 

doortraproute op Vlieland geopend 
Net als in 16 andere gemeenten in Friesland is 
afgelopen week ook op Vlieland de doortraproute 
officiëel geopend. De opening werd verricht door 
burgemeester Michiel Schrier die zelf nog een deel van 
de route mee kon fietsen. 
 
Doortraproutes zijn veilige fietsroutes die bedoeld zijn 
voor met name de oudere doelgroep (60+). Ze zijn het 
afgelopen jaar uitgezet en getest door een aantal 
inwoners van Vlieland en medewerkers van het ROF 
(Regionaal verkeers veiligheid Fryslân). 
 
Op Vlieland namen 11 fietsers (waaronder een 
driewieler) deel aan de fietstocht van 13,5 km lang 
waarbij onderweg ook een kijkje werd genomen bij het 
bunkermuseum. Na afloop kregen 
de deelnemers nog koffie met 
gebak aangeboden. 
 
Informatie over de Friese 
doortraproutes is terug te vinden op 
www.doortrappen.frl. Of scan de 
QR-code.  
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agenda raadsvergadering  
maandag 25 april 2022 
Aanvang 19:30 uur raadzaal 
 
U bent van harte welkom om de vergadering bij te 
wonen. De vergadering is rechtstreeks te beluisteren 
via de website van de gemeente. 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. Installatie nieuw raadslid 
3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2022 

b: Besluitenlijst raadsvergadering 30 maart 2022 
c: Overzicht moties/toezeggingen per 29 maart     
2022 

 

Informeren 
4. Mededelingen college 
5. Informatie van het college 
6. Ingekomen stukken 
7. Vragenuurtje 
8. Spreekrecht voor burgers 
 

Besluiten 
9. Aanwijzing loco-griffier 
10. Aankoop pand Dorpsstraat 154 
11. Subsidie Waterroute 
12. Krediet vernieuwen vuilpers gemeentewerken 
13. Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland 

2022 – 2025 
14. Meerjarenonderhoudsplan rioleringen 
15. 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. 
 

inwerkdag nieuwe gemeenteraad 
Afgelopen dinsdag hebben de leden van de nieuwe 
gemeenteraad kennisgemaakt met de ambtenaren van 
de gemeente. In de ochtend waren ze op de 
gemeentewerf, waar ze uitleg ontvingen over alle 
werkzaamheden die door de buitendienstmedewerkers 
worden uitgevoerd en het materieel dat daarvoor 
gebruikt wordt. 
In de middag maakten ze een rondgang door het 
gemeentehuis waar ze werden geïnformeerd over alle 
werkzaamheden en taakvelden van de ‘binnendienst. 
Ook werd aan de hand van quiz- en triviantvragen hun 
kennis (vooral van de oude’ raadsleden) over allerlei 
feiten rond de gemeente getoetst. 
De middag werd afgesloten met een korte maar 
gezellige gezamenlijke borrel in de raadszaal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn 
ingekomen: 
voor bouwen 
 Voor het plaatsen van een kunstwerk in 

Duinkersoord op kadastraal perceel B566 bij het 
Westcordhotel (ingekomen 11 april 2022). 

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor het plaatsen van zonnepanelen op het 

bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 97 te Viieland 
(ingekomen 12 april 2022). 

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

verleende vergunningen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende vergunningen/ontheffingen hebben verleend: 
Evenement 
 Braderieën 2022, De Geitebreiers, braderie in de 

Dorpsstraat op 5 mei, 20 juli, 3 en 17 augustus 
2022, vergunning verleend 12 april 2022. 

Strandexploitatievergunning 
 Harry’s Beach Essentials, venten van dranken en 

etenswaren op het strand, verleend 22 maart 2022; 
 Harry’s Beach Essentials, verhuur van 

strandbedden en parasols op het strand, verleend 
12 april 2022.d 

 Maria’s IJs, venten van dranken en etenswaren op 
het strand, verleend 22 maart 2022; 

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 
 

melding klein evenement 
De Burgemeester van Vlieland maakt bekend dat de 
volgende meldingen zijn  binnengekomen voor het 
organiseren van een klein evenement zoals genoemd 
in artikel 2:25 lid 2 van de Algemene plaatselijke 
verordening Vlieland 2011. 
 Open dag Kaasbunker, zondag 5 juni 2022 van 

10.00 uur tot 16.00 uur, locatie Kaasbunker, 
melding ontvangen 28 maart 2022. 

 Avondwandeling Noordwester, zaterdag 23 april 2022 
van 20.30 uur tot 23.30 uur, start en eindpunt De 
Noordwester, melding ontvangen 14 maart 2022.  
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subsidie frisse start 
Het is nog tot 1 juli mogelijk om de subsidie Frisse start 
aan te vragen! Deze subsidie biedt mensen of 
organisaties geld om activiteiten te organiseren die 
bijdragen aan een frisse start van het eilander sociale 
en culturele leven na de coronaperiode. Denk hierbij 
aan culturele activiteiten of cursussen voor leden of 
inwoners van het eiland of activiteiten die ervoor zorgen 
dat inwoners betrokken zijn bij het 
eiland. U vindt u de voorwaarden 
voor deze regeling en het 
aanvraagformulier op de website 
van de gemeente Vlieland.  
Of scan de QR-code. 
 
 

 

 
 
 
 
 

‘Escape Caravan’ op 19 april op 
Vlieland 
De “Great Escape Caravan Tour” komt naar Vlieland!  
Deze tour reist door heel Friesland om aandacht te 
vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. De Tour 
houdt stil in elke gemeente van Friesland en op 
dinsdag 19 april dus op Vlieland! 
 
Er zijn in Nederland nog steeds veel mensen die 
moeite hebben met basisvaardigheden zoals lezen, 
schrijven, rekenen en met de computer werken. Ook op 
Vlieland. Mensen kunnen hier veel last van hebben in 
het dagelijks leven. Bijvoorbeeld doordat zij een brief 
van de gemeente niet goed kunnen begrijpen. Of 
omdat zij niet goed weten hoe ze een mail moeten 
schrijven en versturen. Moeite hebben met 
basisvaardigheden is niet altijd makkelijk te bespreken 
of op te merken. Terwijl het wél bespreken een wereld 
van verschil kan maken! 
 
In en om de Caravan kunnen mensen ervaren hoe het 
voelt om moeite te hebben met basisvaardigheden. De 
caravan zelf is een gratis Escape Room waarin 
deelnemers verschillende uitdagingen moeten voltooien 
om te kunnen “ontsnappen”. Bij de caravan zijn 
mensen van verschillende organisaties aanwezig om 
vragen te beantwoorden en informatie te geven. 
Bijvoorbeeld over waar en hoe mensen zich kunnen 
aanmelden voor (gratis) taallessen of als taalvrijwilliger. 
Ook is er informatie beschikbaar over het 
taalvriendelijker maken van een bedrijf of het 
bespreekbaar maken van laaggeletterdheid op de 
werkvloer.  
 
De “Great Escape Caravan Tour” 
is te vinden op 19 april van 12:00 
tot 18:00 uur bij De Jutter!  
Kijk voor meer informatie over 
laaggeletterdheid op 
www.lezenenschrijven.nl of scan 
de QR-code. 
 

hulp gevraagd! 
Voor een aantal nieuwe bewoners van Boswijk zijn wij 
op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om te 
helpen met het verhuizen (inpakken, transport, 
schoonmaken), schilderwerk in de nieuwe woning en 
kleine klusjes. 
Het zou fijn zijn als een aantal mensen zich hiervoor 
zou aanmelden, want vele handen maken licht werk! 
Wil je ook meehelpen en lijkt het je leuk om met een 
team de schouders eronder te zetten om voor deze 
mensen de verhuizing zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, meld je dan aan bij Annemarie Kort, 
0615249717. 

 

Sam& voor alle kinderen 
Maar liefst 1 op de 12 kinderen in Nederland leeft onder 
de armoedegrens. Deze kinderen kunnen niet 
meedoen met leeftijdgenoten. Het liefste wat hun 
ouders willen is dat hun kind(eren) mee kunnen doen 
en hiervoor zelf betalen. Maar dat is helaas niet altijd 
haalbaar. Deze ouders hebben hulp nodig, toch weet 
niet iedere ouder dat er hulp is. Ouders krijgen de hulp, 
na het doen van een aanvraag, als zij deze nodig 
hebben. 
Heb je niet genoeg geld voor schoolspullen, sport-, 
dans- of muziekles, een dagje uit, 
verjaardagscadeautje of iets anders voor je kind? Of 
ken je iemand waarvoor dat 
geldt? Het 
samenwerkingsverband 
@samenvoorallekinderen helpt. 
Doe een aanvraag op 
www.samenvoorallekinderen.nl/h
ulpnodig. 
Of scan de QR-code. 
 
Sam& voor alle kinderen is een samenwerking tussen 
Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, 
Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.  
 

collecte 
Het Nationaal Fonds kinderhulp heeft een 
collectevergunning gekregen voor maandag 18 april tot 
en met zaterdag 23 april 2022. 
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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

nieuw Klimaatfonds steunt lokale, 
duurzame doelen 
Vanaf deze week kunnen inwoners van Vlieland en 
Terschelling terecht bij het Klimaatfonds Terschelling 
Vlieland als zij een duurzaam idee hebben. Het 
Klimaatfonds is een initiatief van Rederij Doeksen in 
samenwerking met de gemeentes Terschelling en Vlieland, 
gesteund door de ambitie van de coöperatie Terschelling 
Energie (TE) en de Energie Coöperatie Vlieland (ECV). 
Voor de eerste ronde subsidies kunnen aanvragen bij de 
gemeentes ingediend worden voor 15 juni aanstaande. 

Een beoordelingscommissie, bestaande uit eilanders, 
besluit welke aanvragen goedgekeurd worden en welke 
niet. Iedere twee jaar worden de leden van de 
beoordelingscommissie vervangen door andere personen. 
Voor de organisatie van het fonds is onlangs een stichting 
opgericht. 
Het geld in het Klimaatfonds wordt in de eerste plaats 
bijeen gebracht door de passagiers van de veerdienst. 
Passagiers van Rederij Doeksen kunnen tijdens het boeken 
van hun ticket een vrijwillige donatie van € 0,50 doen. 
Daarbij doneert Rederij Doeksen jaarlijks de compensatie 
van 5.000 dienstreizen, draagt de gemeente Vlieland  
€ 1.000 bij en de gemeente Terschelling € 3.000. Zo 
ontstaat een mooie pot, die tweemaal per jaar ten goede 
komt aan lokale verduurzamingsprojecten. 
Kijk voor meer informatie op 
www.klimaatfondsterschellingvlieland.nl
(of scan de QR-code)  

tuinafval 
Op dinsdag 19 april 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. 


