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onderwijsprijs voor De Jutter en ’t 
Schylger Jouw 
Op woensdag 20 april, heeft gedeputeerde Poepjes in 
het Provinciehuis om 10:30 uur de Friese onderwijsprijs 
in de categorie voortgezet onderwijs uitgereikt aan de 
scholen De Jutter (Vlieland) en ’t Schylger Jouw 
(Terschelling).  

De beide scholen hebben gezamenlijk een 
vaarverbinding gerealiseerd tussen de twee eilanden. 
Door deze verbinding kunnen Vlielandse leerlingen uit 
de bovenbouw van het vmbo-basis/kader op 
Terschelling lessen volgen. Zo kunnen ze naar school 
en toch thuis blijven wonen. 

Nationale onderwijsprijs 
Met de onderwijsprijs wordt op een positieve manier 
aandacht gevraagd voor het onderwijs. Dit gebeurt door 
bijzondere schoolprojecten in het primair en voortgezet 
onderwijs in de schijnwerpers te zetten. Als winnaar 
van de Friese onderwijsprijs maken de scholen ook 
kans op de Nationale onderwijsprijs. De scholen moet 
het daarvoor opnemen tegen de winnaars van de 
andere provincies. De landelijke finale is naar 
verwachting in mei of juni 2022. 

Op de foto leerling Guusje Gorter en schoolleider VO 
Vlieland Thijs Speelman. 

meetwerkzaamheden gemeente 
Vlieland op 3 mei 
Elke Nederlandse gemeente is wettelijk verplicht de 
topografische kaart van haar grondgebied actueel te 
houden. Een actuele kaart is namelijk van belang voor 
het beheer van de openbare ruimte en het waarborgen 
van de veiligheid. Nauwkeurige gegevens zijn daarvoor 
noodzakelijk.  
Namens de gemeente Vlieland zal een landmeter van 
de gemeente Leeuwarden op dinsdag 3 mei 2022 
landmeetkundige metingen uitvoeren op Vlieland. De 
metingen worden uitgevoerd naar aanleiding van 
nieuwe of gewijzigde gebouwen. Soms is het nodig om 
hiervoor toegang te krijgen tot een perceel. Hiervoor 
vraagt de landmeter vooraf toestemming. Wij rekenen 
op uw medewerking. Voor vragen over dit onderwerp 
kunt u contact opnemen met de heer Wilfred Schoo 
(adviseur Geo-informatie, gemeente Leeuwarden) via 
telefoonnummer 058 750 5595 of via 
geo@leeuwarden.nl. 

meibrand 1 mei 
Op zondag 1 mei 2022 vindt de jaarlijkse meibrand 
plaats. Al uw hout (schoon en onbehandeld, dus niet 
geverfd en geen bouw- en sloopafval) kan worden 
aangeboden op de locatie bij het rijgat tegenover de 
volkstuintjes. U kunt hier terecht van dinsdag 26 t/m 
donderdag 28 april tussen 16.30 en 17.30 uur. Bij het 
aanbieden wordt een voorcontrole gedaan; niet 
geschikt materiaal dient u zelf weer af te voeren. U 
wordt verzocht het brandmateriaal zelf af te leveren. De 
meibrand wordt ontstoken op zondag 1 mei 2022 om 
19.00 uur. 

BERICHT VAN TEAM REWIRE VLIELAND 

Kick-Off Rewire Project 
Op zaterdag 23 april gaat het Rewire Project van start 
op Vlieland. We organiseren een informatieve lezing 
over gezondheid en vertellen hier meer over het 12-
weekse Rewire-onderwijsprogramma, waarbij we 
iedereen willen uitnodigen om aan te sluiten. Voor 
komende editie zijn er nog enkele plekken vrij en in 
september/oktober volgt een tweede editie.  
Ook wanneer je twijfelt over je deelname aan één van 
de twee edities of wanneer je geïnteresseerd bent in 
gezondheid ben je van harte welkom op zaterdag 23 
april om 13.30 uur in Flidunen. Tot dan! 
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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 

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 ook rechtstreeks te 
volgen via een livestream: 
https://bit.ly/3xGd0CC 
of scan de QR-code.  
 
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. 
 

ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen: 
voor werk of werkzaamheden uitvoeren 
 Voor de aanleg van een grondwal op het perceel 

Duinkersoord 104 te Vlieland (ontvangen 13 april 2022). 
voor brandveilig gebruik (melding) 
 Voor brandveilig gebruik van het Welzijnsgebouw, 

Lutinelaan 2C te Vlieland (ingekomen 14 april 2022). 
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562-
452707, e-mail: bwt@vlieland.nl. 
 

verleende reguliere 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning hebben verleend: 
voor werk of werkzaamheden uitvoeren 
 Voor de aanleg van een grondwal op het perceel 

Duinkersoord 104 te Vlieland (verzonden 21 april 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. 
 
Vlielands eerste dorpshuis is bijna 
werkelijkheid 
even voorstellen: Eline Lammens (en een oproep) 
We kunnen het allemaal zien, de 
Boswijk verandert erg snel en de 
laatste hand wordt gelegd aan het zo 
mooi mogelijk maken van de hele 
wijk. Ook van Vlielands eerste 
dorpshuis (ook welzijnsgebouw 
genoemd).  
Sinds maart ben ik, Eline Lammens 
(zie foto), in dienst van de gemeente 
Vlieland en ik ga me inzetten voor het 
dorpshuis. Een dorpshuis is geen 
dorpshuis zonder ontmoetingen tussen de dorpsbewoners 
en activiteiten voor jong en oud. Mijn taak is om er voor te 
zorgen dat de activiteiten in de ontmoetingsruimtes worden 
gecoördineerd en dat verenigingen een plek hebben om 
bijeenkomsten te organiseren. Deze activiteiten zullen 
voornamelijk binnen de gele contouren van de bijgevoegde 
plattegrond plaats vinden. De verenigingsruimte is 
ongeveer 50 m2  groot met een prachtige bar en er zijn 
voorzieningen als een geluidsinstallatie en een beamer. 
Genoeg plek dus om een lekkere kop koffie te schenken, 
een poëzievoordracht te geven, samen te eten, spelletjes te 
spelen, een film te kijken, kunst ten toon te stellen, kunst te 
maken… noem zo maar op! Dit kunnen zowel activiteiten 
zijn met een vrije inloop als met een besloten groepje. 
Het invullen van de activiteiten doe ik natuurlijk niet alleen. 
Iedere eilandbewoner moet zich welkom voelen en mee 
kunnen denken. Ik wil dan ook graag contact met jullie. De 
bijeenkomsten en activiteiten van de Vlielandse 
verenigingen krijgen eerst de ruimte. Wil jouw vereniging 
graag gebruik maken 
van het gebouw en  
hebben wij nog geen  
contact gehad? Neem  
dan contact met mij op! 
Daarnaast zal er nog  
voldoende ruimte zijn  
voor initiatieven op incidentele of 
 terugkerende basis. Heb jij hier al  
een idee voor of wil je er graag  
eens samen over nadenken?  
Neem contact op met mij via  
e.lammens@vlieland.nl of  
06 52635084.  
Ook als je vragen hebt: neem  
gerust contact op. 
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