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agenda raadsvergadering maandag 23
mei 2022
Aanvang 19:30 uur Raadzaal
U bent van harte welkom om de vergadering bij de
wonen. De vergadering is rechtstreeks te beluisteren
via de website van de gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2022

b: Overzicht moties/toezeggingen per 25 april 2022
Informeren
3. Mededelingen college
4. Informatie van het college
5. Ingekomen stukken
6. Vragenuurtje
7. Spreekrecht voor burgers

Bespreken
8. Verslag en advies informateur

Besluiten
9. Gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2022-

2025
10. Vaststellen omgevingsvisie
11. Meerjaren onderhoudsplan waterstaatswerken
12. Meerjaren onderhoudsplan wegen en openbare

verlichting
13. Meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke

gebouwen
14. Rekenkamercommissie De Waddeneilanden:

Benoemen nieuw lid, herbenoemingen en
vaststellen aangepaste verordening

15. Begroting 2023 en jaarrekening 2021
Gemeenschappelijke regeling de Waddeneilanden

16. Jaarrekening 2021 eerste begrotingswijziging 2022
concept-begroting 2023 Veiligheidsregio Fryslân

17. Ontwerp begroting FUMO 2023
18. Ontwerpbegroting 2023 en Jaarverslag 2021 Hûs &

Hiem
19. Afscheid wethouder E.A. de Ruijter
20. 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
griffiervlieland.nl.

voortgang formatie
Informateur J.G. Kramer heeft met alle fracties een
gesprek gehad en heeft zijn bevindingen in een advies
aan de gemeenteraad geschreven.
Het verslag en advies worden geagendeerd voor de
raadsvergadering van 23 mei as.
U kunt het advies hier lezen.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat devolgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor brandveilig gebruik
• Voor het brandveilig gebruik van het pand

Berkenlaan 18 te Vlieland (ingekomen 9 mei 2022).voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Ankerplaats 15 te

Vlieland (ingekomen 10 mei 2022).
• Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 77 te

Vlieland (ingekomen 10 mei 2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562-
452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij devolgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor brandveilig gebruik
• Voor het brandveilig gebruik van het pand

Dorpsstraat 81 te Vlieland (verzonden 10 mei
2022).

beroep
Belanghebbenden kunnen tegen de uitgebreide
omgevingsvergunning binnen zes weken na
bekendmaking van de omgevingsvergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden, Postbus 150, 9700 AD,
Groningen. Bij onverwijlde spoed kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan de
voorzieningenrechter bij de sector bestuursrecht van derechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden,
Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

welstandscommissie Hûs en Hiem
Dinsdag 24 mei 2022 bezoekt een delegatie van de
welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente
Vlieland en houdt spreekuur in het gemeentehuis van
14.00-16.00 uur. Mocht u vragen hebben op het gebied
van welstand, dan kunt u een afspraak maken met de
gemeente Vlieland, afdeling RO-BWT, telefoon 0562-
452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

vacature De Noordwester
Wij zoeken per direct een enthousiaste collega voor
ons informatiecentrum die het leuk vindt om mensen incontact te brengen met de natuur van Vlieland. Kennis
en ervaring is geen must, enthousiasme en gevoel voor
mens en natuur wel. Voor meer informatie:
https:lIbit.ly/3L4981 3.



bericht van de Begrafeniscommissie en
de Nicolaaskerk.
Op Vlieland verzorgt de begrafeniscommissie in
samenwerking met de kerk al generaties lang de
begrafenissen op ons eiland. Een mooie traditie voor en
door Vlielanders die we graag in ere houden.
Het is geweldig om te zien hoeveel medewerking we als
vrijwilligers van de begrafeniscommissie en de kerk krijgen
van de Vlielanders. Het is die medewerking welke ons in
staat stelt om een begrafenis respectvol te laten verlopen.
Toch zijn er situaties waarbij wij de begrafenis iets anders
moeten organiseren. In verband met de veiligheid worden
er maximaal 250 personen toegelaten in de kerk. Vooral bij
grote begrafenissen kan dit tot misverstanden leiden.
Daarom willen we u graag toelichten hoe we het in die
situatie graag zien verlopen.

De wens van de familie is voor ons altijd leidend. Zij
bepalen hoe de begrafenis verloopt en wie zij dicht om zich
heen willen hebben tijdens de ceremonie. Zo nodig houden
we daar al rekening mee bij het opstellen van de stoet
richting de kerk.
U bewijst de overledene en de familie de grootste eer door
deze volgorde te respecteren. Mocht u zich later aansluiten,
sluit dan alstublieft achter aan. Het is wenselijk dat we in de
stoet twee aan twee lopen en zoveel mogelijk stil zijn.
We vragen iedereen om zoveel mogelijk mee te lopen in
de stoet. Alleen voor de mensen die niet mobiel zijn is er
vooraf een plaats in de kerk. In de kerk zijn geen vaste
zitplaatsen. In verband met de wensen van de familie,
vragen wij u om de aanwijzingen van de vrijwilligers in de
kerk op te volgen.
Mocht u, bij een grote begrafenis, niet in de kerk kunnen
plaats nemen dan kunt u de dienst volgen op het Kerkplein
of via www.kerkomroep.nl.

Bedankt voor uw medewerking, namens de
begrafeniscommissie en de Nicolaaskerk

een kaart en hulp voor mantelzorgers
Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en
Waadhoeke krijgen de komende week een kaart in de bus.
Een kaart waarmee de vier gemeenten aandacht willen
vragen voor het onderwerp mantelzorg. Want sommige
mensen zijn mantelzorger zonder dat ze dat weten.
Daar staan ze niet bij stil; ze vinden het heel gewoon wat ze
doen. Maar mantelzorgers doen erg belangrijk werk.
Ze helpen anderen in hun dagelijks leven.

Met de kaarten die de inwoners van Harlingen,
Terschelling, Vlieland en Waadhoeke ontvangen, willen de
gemeenten hun inwoners erop wijzen dat er hulp is voor
mantelzorgers. Er is hulp in de vorm van informatie en
advies, er is praktische hulp, maar ook een luisterend oor of
een gezellig samenzijn.

Ben jij of ken jij een mantelzorger?
Als jij anderen helpt in hun dagelijks leven ben je ook
mantelzorger. Herken jij jezelf hierin en heb je behoefte aan
ondersteuning of een goed gesprek? Neem dan contact op
met: Annemarie Kort, buurtwelzijnswerker,
telefoon 06-15249717 of a.kort@vlieland nl

start bouw waterroute
Maandag 16 mei start de bouw van de Waterroute Vlieland.
Gedurende twee weken werkt Lab Vlieland op 8 locaties
aan installaties die het verhaal van de waterkringloop
vertellen. De locaties zijn: op de muur van de VW, naast
de rioolwaterzuivering, bij de Jachthaven, bij Flidunen en
het sportveld, bij de grondwatermeter, op Lange Paal, aan
de voet van vuurboetsduin en op de muur van de
Noordwester.
Op 9juni worden er twee workshops georganiseerd waar
deelnemers een eigen WAD waterfles gaan maken. De ene
workshop is speciaal voor groep 6/7/8 van de Jutter, de
andere voor alle andere eilanders.
Tijdens het feest voor 100 jaar Duinkersoord wordt de
laatste ANWB paddenstoel geveild. De opbrengst gaat naar
het onderhoudsfonds van de waterroute voor de komende
10 jaar.
Op 15juni wordt de Waterroute Vlieland feestelijk geopend,
meer informatie daarover volgt spoedig.

tuinafval
Op dinsdag 17 mei 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.

openstelling militair schietterrein de
Viiehors
Gezien recente ontwikkelingen, wil ik ii via deze weg
informeren over de voorwaarden en gedragsregels welke
geldend zijn op het militaire schietterrein van Defensie
tijdens openstelling. Het oefengebied blijft zowel in het
weekend, als op feestdagen een militair schietgebied,
waarbij dezelfde vergunningsvoorwaarden van kracht zijn
voor het gebruik van het gebied.

Defensie is als vergunninghouder eindverantwoordelijk voor
het gebruik en heeft daarom voorwaarden en gedragsregels
voor het medegebruik van het gebied. Bedrijfsmatig gebruik
van het gebied is niet toegestaan binnen de vergunning.
De openstelling is bedoeld om de eilanders beperkte
toegang te kunnen geven tot dit deel van het eiland en het
gebruik dient ook in die geest te gebeuren.
Om de strandbroeders te beschermen dient men op de
Vliehors met lage snelheid tussen de hoog- en laagwaterlijn
over het Noordzeestrand tot de westpunt van de Vliehors te
rijden. Hierbij dienen schelpenbanken gemeden te worden.
Het betreden van de toren, camerapost en de doelgebieden
is vanuit veiligheidsoogpunt ten strengste verboden.
In het broedseizoen (begin maart tot medio september) is
het rijden over de zuidkant van de Vliehors niet toegestaan
en mag men de stuifdijken niet betreden.
De openstelling in het weekend en tijdens feestdagen blijft
alleen mogelijk als het medegebruik een lage intensiteit
behoudt en men de gedragsregels volgt. Ik doe een beroep
op u, als eilander, om verstandig met de toegang tot de
Vliehors om te gaan en het niet te gebruiken voor
commerciële doeleinden.

Majoor-vlieger R.F. Duran
Commandant Vliehors Range

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: ww.vIieland.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


