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IN MEMORIAM 
 

Jelle Wijtze Kikstra 
 

 
 
Zaterdag 23 april bereikte ons het verdrietige nieuws 
dat onze collega bij de buitendienst Jelle Kikstra totaal 
onverwachts was overleden. 
Jelle was een begrip op het eiland. Altijd buiten aan het 
werk, altijd hulpvaardig, betrouwbaar en vriendelijk. Met 
zijn grote gestalte en zware stem leek hij 
onverwoestbaar.  
 
Maar niets bleek minder waar. In de nacht van vrijdag 
op zaterdag is Jelle veel te vroeg, op 40 jarige leeftijd, 
overleden aan de gevolgen van een longembolie.  
Jelle groeide op Vlieland op. Nadat hij in Sneek het 
VBO (huidige VMBO) had gevolgd kwam hij in dienst bij 
de gemeente Vlieland als medewerker groenbeheer. Hij 
zorgde samen met zijn collega’s voor het onderhoud 
van alle openbaar groen binnen de gemeente en de 
begraafplaats. Sinds een paar maanden was hij de 
vaste begeleider van twee nieuwe medewerkers bij de 
buitendienst die hij de kneepjes van het vak bijbracht.  
 
Ook was Jelle al vanaf zijn 18e opstapper bij de KNRM. 
Ondanks dat hij vaak zeeziek werd liet hij geen kans 
voorbijgaan om hulp te bieden aan mensen die de 
KNRM nodig hadden. Ook buiten de KNRM om kon 
iedereen altijd een beroep doen op Jelle voor hulp. 
 
De verslagenheid in het team buitendienst is groot. Het 
is onwerkelijk om elke ochtend opnieuw bij de start van 
de werkdag te ervaren dat Jelle nooit meer komt. 
Maar voor zijn gezin en familie is het verlies het grootst.  
Wij wensen Miriam, Annelie, Jens, Alie en allen die 
hem dierbaar waren heel veel sterkte nu zij zonder 
Jelle verder moeten. 
 
Bestuur en medewerkers van de gemeente Vlieland 
 

 
 

 

programma herdenking 4 mei 
 
19:00 uur  
Kerk open. In verband met veiligheid worden tijdens de 
herdenkingsbijeenkomst maximaal 250 personen 
toegelaten in de kerk. 
 
19:15 uur  
Aanvang van de herdenkingsbijeenkomst. 
 
19:45 uur 
Einde van de bijeenkomst. Iedereen begeeft zich naar 
de begraafplaats, voorafgegaan door een stoet 
gevormd door defensie, politie, veteranen en daarna de 
genodigden. 
N.B. Degenen die de bijeenkomst in de kerk niet willen 
bijwonen maar wel de plechtigheid op de begraafplaats, 
wordt verzocht op het Kerkplein te wachten en achter 
aan te sluiten bij de stoet uit de kerk. 
 
19:59 uur  
Signaal Taptoe wordt geblazen. 
 
20:00 uur 
Twee minuten stilte. 
 
20:02 uur 
De fanfare speelt het Wilhelmus. Daarna worden 
kransen bij het monument gelegd namens de burgerij, 
defensie en veteranen. Hierna zetten de 
schoolkinderen bloemen op de oorlogsgraven, waarna 
iedereen de gelegenheid krijgt bloemen of kransen 
neer te leggen. 
 
20:10 uur 
Vertrek van het detachement en genodigden naar het 
Kerkplein waar de stoet uiteen gaat. 
 
Het gemeentebestuur verzoekt de burgerij om van 
18:00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te 
hangen. Tevens wordt de plaatselijke middenstand en 
met name de horeca instellingen verzocht de 
activiteiten op de avond van 4 mei aan te passen aan 
het karakter van deze dag. 
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kort verslag raadsvergadering  
25 april 2022 
Op 25 april werd de eerste reguliere raadsvergadering 
in de nieuwe samenstelling gehouden.  
Allereerst stond de voorzitter stil bij het plotselinge 
overlijden van buitendienstmedewerker Jelle Kikstra. 
Hij roemde Jelle om zijn vriendelijkheid en 
hulpvaardigheid en verwoorde de gevoelens van 
verslagenheid bij de hele Vlielander gemeenschap. Er 
werd één minuut stilte in acht genomen om Jelle te 
herdenken. 
Van de twee jongste nieuwe raadsleden was Karla 
Moust wegens omstandigheden afwezig en Iris 
Pieterse werd in deze vergadering alsnog geïnstalleerd, 
zij verbleef ten tijde van de bijzondere vergadering 
waarin de andere raadsleden zijn geïnstalleerd nog in 
het buitenland.  
 

 

 
 
Bij het vaststellen van de agenda gaf Lijst Fier aan 
agendapunt 10 van de agenda af te willen voeren. Het 
betrof de aanschaf van het pand Dorpsstraat 154.  
Er ontstond een discussie waarbij raadslid Dick Visser 
de vergadering verliet vanwege zijn persoonlijke 
betrokkenheid bij dit onderwerp.  
Omdat, zoals burgemeester Schrier uitlegde, 
‘buurmans grond maar eenmaal te koop is’, heeft het 
college de kans willen grijpen om dit pand aan te kopen 
met het oog op de mogelijkheden van nieuwbouw op 
de locatie oude bibliotheek. Hetzij de bouw van een 
nieuw (duurzaam) gemeentehuis waarbij op de locatie 
van het huidige gemeentehuis woningbouw kan 
plaatsvinden, hetzij voor woningbouw op de locatie 
oude bibliotheek/Dorpsstraat 154. De fractievoorzitters 
zijn in dit proces meegenomen. Op het verzoek begin 
april van Lijst Fier om een taxatierapport is uitleg 
gegeven dat het college niet de meerwaarde van een 
taxatierapport ziet, dat zal niets aan de aankoopprijs 
van het pand veranderen. 

Lijst Fier was van mening dat er niet genoeg onderzoek 
aan de aankoop ten grondslag lag en nam geen 
genoegen met het niet inwilligen van hun verzoek om 
een taxatierapport. Dit was de reden dat ze het voorstel 
van de agenda wilden afvoeren. Ook het ABV gaf 
diverse redenen aan waarom ook zij vonden dat het 
voorstel van de agenda gehaald moest worden. 
Zowel de burgemeester als mevrouw Hopman van NLV 
wezen op de consequenties van het afvoeren van de 
agenda: dan zou de deal niet doorgaan en daarmee de 
mogelijkheden van woningbouw beperkt worden. 
De voorzitter bracht het voorstel van Lijst Fier in 
stemming en omdat ook ABV vóór stemde, werd 
agendapunt 10 van de agenda afgevoerd. 
 
Vervolgens waren er enkele mededelingen vanuit het 
college. 
Aan het project Duinwijck is een extra lening van  
€ 50.000 verstrekt zodat de voortgang van het project, 
waar de nodige problemen waren ontstaan, niet in 
gevaar kwam. 
In mei zullen er noodreparaties plaatsvinden aan de 
Kampweg. 
Vrijdag 29 april zal burgemeester Michiel Schrier de 
sleutels overhandigen aan de nieuwe huurders van de 
Boswijk.  
De rioleringswerkzaamheden aan de Willem de 
Vlaminghweg lopen iets uit maar hopelijk is de weg 
weer opnieuw bestraat vóór het komende weekend. De 
werkzaamheden aan de Berkenlaan zijn uitgesteld in 
overleg met Hotel De Kluut die gaan verbouwen.  
 
Lijst Fier vroeg of de gemeente de € 20.000 die van het 
Rijk is ontvangen aan coronasteun voor de culturele 
sector ook volledig is besteed. Het college zal dit 
uitzoeken en schriftelijk antwoord geven. 
 
Over het agendapunt Subsidie Waterroute voerde Iris 
Pieterse namens Lijst Fier het woord. Het was volgens 
de voorzitter haar ‘maidenspeech’ en daarbij zijn 
traditiegetrouw geen interrupties toegestaan. Zij gaf 
aan dat haar fractie blij is met het project, dat past 
binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de 
gemeente, en achter de subsidieverstrekking staat. 
Ook de andere fracties stemden met het voorstel in. 
 
Naar aanleiding van het voorstel tot het vernieuwen van 
de vuilpers van gemeentewerken merkte Hedwig de 
Lang namens GroenWit op dat het lijkt alsof Omrin niet 
altijd 100% deugdelijk materieel naar het eiland stuurt 
en vroeg om een toezegging van het college hier op toe 
te zien. 
NLV gaf aan er vanuit te gaan dat er nu niet binnen een 
paar jaar vanwege bijvoorbeeld 
duurzaamheidsoverwegingen opnieuw een dergelijke 
investering moet worden gedaan. 
Wethouder Elsje de Ruijter antwoordde hierop dat dit 
niet is te voorspellen, maar mocht dit wel zo zijn dan is 
besluitvorming hierover aan de raad. Voorts gaf zij aan 
dat samen met Omrin wordt gekeken waar het aan ligt 
dat materieel op Vlieland soms niet goed werkt of snel 
kapot gaat, waar dat bijvoorbeeld op Schiermonnikoog 
niet het geval is. 
 
Vervolgens was de begroting van de Stichting 
Openbaar Onderwijs Vlieland aan de orde. Robert 
Lanting gaf namens Lijst Fier in zijn maidenspeech’ een 
terugblik op de ontwikkelingen in het onderwijs op 

Op de foto Iris Pieterse van Lijst Fier met 
burgemeester Michiel Schrier 



 

 

Vlieland de afgelopen jaren. In het voorstel wordt 
genoemd de aanstaande fusie met de stichting OVO 
Fryslân-Noord, waar hij enkele vragen over stelde. 
De wethouder antwoordde hierop dat er geen reden is 
aan te nemen dat de fusiedatum van 1 augustus 2022 
niet gehaald wordt en dat de huurafspraken in principe 
overgaan naar de fusiepartner, maar dat er wel  
afspraken gemaakt zullen worden over de vierkante 
meters oppervlakte die gezien de grootte van de school 
niet nodig zouden moeten zijn.  
Namens GroenWit vroeg Hedwig de Lang naar de 
educatieve opbrengsten van het primair onderwijs op 
De Jutter. Zij pleitte om naast aandacht voor ‘21e 
eeuwse vaardigheden’ ook te investeren in ’20e 
eeuwse vaardigheden’ zoals rekenen, schrijven en 
lezen.  
De wethouder antwoordde hierop dat er daarom ook al 
veel aandacht wordt geschonken aan voor- en 
vroegschoolse educatie. 
 
Namens ABV merkte Rob Bloem op dat volgens zijn 
fractie de prognose van de leerlingenaantallen te 
optimistisch zijn. Ook zou het in standhouden van de 
bootverbinding met Terschelling topprioriteit moeten 
zijn.  
De wethouder antwoordde dat leerlingenaantallen 
moeilijk te voorspellen zijn maar dat we aandacht 
moeten blijven schenken aan het bieden van een 
toekomst aan gezinnen op Vlieland. 
Alle fracties stemden vervolgens in met het voorstel.  
 
Het voorstel over het meerjarenonderhoudsplan 
rioleringen werd als laatste aangenomen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter om 
21:00 uur de vergadering. 
 

voortgang formatie nieuwe coalitie 
In het formeren van een nieuwe coalitie die de 
komende jaren het gemeentebestuur van Vlieland zal 
gaan vormen, is vertraging opgetreden. De gesprekken 
tussen Lijst Fier enerzijds en Nieuw Liberaal Vlieland 
anderzijds, zijn recent opgeschort door Nieuw Liberaal 
Vlieland. Beide partijen constateren over en weer een 
gebrek aan vertrouwen in elkaar.  
  
Lijst Fier heeft zich daarop de afgelopen dagen 
beraden op de situatie en op de stappen die nu 
genomen kunnen worden. Lijst Fier volgt daartoe een 
tweesporenstrategie. Er is aan de ene kant aan Nieuw 
Liberaal Vlieland gevraagd onder welke voorwaarden 
en procedure er volgens hen tot een werkbaar 
coalitieakkoord kan worden gekomen. Er zal daarnaast 
een verkennend gesprek met Algemeen Belang 
Vlieland worden gearrangeerd om te kijken of 
samenwerking met Algemeen Belang Vlieland kans van 
slagen biedt. Afhankelijk van de uitkomsten van beide 
stappen zal een vervolgkoers worden bepaald. 
  
Het voorgaande houdt in dat de informatiefase deels 
wordt overgedaan. Deze werd als afgerond beschouwd 
toen ik aantrad als formateur. Gelet op de nu ontstane 
situatie heb ik mijn werkzaamheden voorshands 
opgeschort en wacht ik nadere ontwikkelingen af. 
  

Leeuwarden, 25 april 2022.   Tom van Mourik 
 

verleende reguliere 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning hebben verleend: 
voor bouwen 
 Voor een gewijzigde positie van de 

hydrofoorruimte op het perceel Badweg 3 te 
Vlieland (verzonden 26 april 2022). 

 
bezwaar 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden bezwaar maken tegen 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. 

 
Koninklijke onderscheiding voor  
Jan Roelof Witting 
Afgelopen dinsdag werd Jan Roelof Witting met een list 
naar het gemeentehuis gelokt. Aldaar trof hij tot zijn 
verrassing allemaal familieleden en (oud-) raadsleden 
aan in de raadzaal. Burgemeester Michiel Schrier 
schepte snel duidelijkheid. Vanwege zijn jarenlange 
inzet voor de gemeenschap als raadslid, meer dan 12 
jaar, werd hij onderscheiden als Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 
 
Jan Roelof, van harte gefeliciteerd! 
 

 
 

 
 

Op de foto Michiel Schrier, burgemeester en Jan 
Roelof Witting, Lid in de Orde van Oranje Nassau 



 

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 voor 
Vrijheidslezing 
Op initiatief van de Veteranen Vlieland 
wordt er op 5 mei in de Nicolaaskerk een, 
eenvoudige, Vrijheids-high tea gehouden, 
als variatie op de Vrijheidsmaaltijd zoals 
geopperd door het Nationaal Comité 4 en 
5 mei. 
De bijeenkomst zal geopend worden door 
burgemeester Michiel Schrier waarna er 
een voordracht gehouden zal worden 

door Generaal-majoor Nico van der Zee, Directeur 
Veiligheid binnen de Bestuursstaf van het ministerie van 
Defensie.   
Het jaarthema van 2022 is “Vrijheid in verbondenheid” en 
dient als bron van inspiratie voor het debat over vrijheid en 
onvrijheid. 
Na afloop van de voordracht zal er gelegenheid zijn om 
onder genot van de high tea met de generaal Van der Zee 
en elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud van de 
voordracht. Inwoners en gasten van Vlieland zijn van harte 
uitgenodigd om de voordracht en de high tea bij te wonen, 
die voor iedereen vrij toegankelijk is. 
De kerk is open vanaf 14.00 uur en de aanvang is om 14.30 
uur. Naar verwachting zal het geheel tot ca. 16.00 uur 
duren. 
 

nieuwe subsidieregeling voor kleine 
energiebesparende maatregelen 
Iedereen die op Vlieland een huur- of koopwoning 
permanent bewoont kan in aanmerking komen voor een 
bijdrage van maximaal € 80 voor kleine energiebesparende 
maatregelen aan de woning. Bijvoorbeeld voor 
kierafdichting, vervanging van een oude koelkast door een 
koelkast A+++, inductiekoken, 
aanschaf van een droogmolen of 
bijvoorbeeld een energieadvies.  
U kunt de subsidie aanvragen tot 31 
december 2022. Voor meer 
informatie over de voorwaarden en 
het aanvraagformulier, kijk op 
https://bit.ly/3ohVSNO 
Of scan de QR-code.  
 

Sam& voor alle kinderen 
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/hulpnodig. 
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.  
Voor vragen kunt u ook contact 
opnemen met de contactpersoon op 
Vlieland voor Stichting Leergeld,  mevrouw J. van der Wal, 
tel. 0629044359 of e-mail joke@leergeldleeuwarden.nl 
 
 

 

meld je aan!  
en bepaal mee welke 
initiatieven geld krijgen 
uit het Klimaatfonds 
Voor het recent 
opgerichte 
Klimaatfonds zoeken 
we twee Vlielanders 
die zitting willen nemen 
in de 
beoordelingscommissi
e. Iedereen die op Vlieland woont kan zich aanmelden. We 
hopen echter vooral dat twintigers en dertigers zich 
aanmelden! Door zitting te nemen in de 
beoordelingscommissie kun jij bepalen wat belangrijke 
initiatieven zijn voor de toekomst op het eiland.  
Passagiers van Rederij Doeksen kunnen hun overtocht 
klimaatneutraal maken door een vrijwillige toeslag van € 
0,50 per boeking over te maken. Deze toeslag wordt gestort 
in het Klimaatfonds. Uit het Klimaatfonds worden duurzame 
projecten op Terschelling en Vlieland gefinancierd. Alle 
bewoners van Vlieland en Terschelling kunnen 
projectinitiatieven indienen. De binnengekomen initiatieven 
worden beoordeeld door een beoordelingscommissie 
bestaande uit inwoners van Vlieland en Terschelling.   
 
Wat doet een lid van de beoordelingscommissie? 
De beoordelingscommissie beoordeeld 2x per jaar de 
binnengekomen initiatieven aan de gestelde voorwaarden 
van het Klimaatfonds. De beoordelingscommissie geeft 
advies welke initiatieven in aanmerking komen voor een 
bijdrage aan het klimaatfonds. De beoordelings-commissie 
bestaat uit twee bewoners van Vlieland en twee van 
Terschelling. Een vertegenwoordiger van Rederij Doeksen 
is voorzitter van de beoordelingscommissie. Zo nodig kan 
de beoordelingscommissie gebruik maken van externe 
expertise. De benodigde tijdsbesteding wordt ingeschat op 
ongeveer 8 uur per jaar. Dat bestaat uit beoordeling van de 
binnengekomen plannen en een aantal overleggen per jaar. 
Nogmaals, we willen vooral ook 
twintigers en dertigers oproepen zich 
aan te melden! Immers vanuit het 
Klimaatfonds kunnen prachtige 
duurzame initiatieven worden 
gefinancierd.  

Meer informatie over het klimaatfonds 
is te vinden op www.klimaatfondsterschellingvlieland.nl.  

Wil je meer weten over het werk van de 
beoordelingscommissie of je aanmelden als commissielid, 
neem contact op met Evert van de Klundert, gemeente 
Vlieland, e.vd.klundert@vlieland.nl  

inzameling huisvuil dag eerder op 
woensdag 
Vanwege Bevrijdingsdag op donderdag 5 mei wordt het 
huishoudelijk afval een dag eerder ingezameld, op 
woensdag 4 mei. 
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