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Gemeente Vlieland
Dorpsstraat 127
8899 AE Vlieland
Telefoon (0562) 452700
E-mail: info@vlieland.nl
Website: www.vlieland.nl
Raad: www.vlieland.nl/raad

21 mei 2022

uitnodiging voor senioren van Vlieland

Postadres:
Postbus 10,
8899 ZN Vlieland
Openingstijden
elke werkdag:
van 9.00 tot 12.00 uur
en op dinsdagmiddag:
van 14.00 tot 16.00 uur
Vlielands Kwartier
(Annemarie Kort):
elke werkdag bereikbaar:
van 9:00 tot 12 uur
telefoonnummer:
(06) 1524 9717
Milieustraat:
Maandag en vrijdag:
van 13:15 tot 14:15 uur
Woensdag:
van 10:30 tot 11:30 uur
Aanmelden afval:
(0562) 452710
Opzichter:
(06) 51349316
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen die niet
kunnen wachten tot de
eerstvolgende werkdag:
(06) 46351579
Dienst SoZaWe:
www.sozawe-nw-fryslan.nl
Servicenummer
WoonFriesland:
(088) 9952222
Wijkconsulent
Marjo de Meer:
(088) 9952387
Klachtenlijn geluidsoverlast
defensie:
(0800) 022 60 33
Volg de gemeente Vlieland op
Facebook, Linkedin, Instagram
en Twitter

Boswijk is bewoond! U heeft vast al gezien hoe gezellig het daarmee is
geworden.
De nieuwe bewoners genieten van hun nieuwe lichte appartementen en van
het mooie weer op hun balkon of terras.
Behoort u tot de doelgroep voor wie de Boswijk gebouwd is, (eilanders met
een zorgvraag), twijfelde u eerder of u zich wel of niet zou inschrijven en
heeft u dit uiteindelijk niet gedaan? Twijfelt u nog steeds of heeft u zelfs
misschien spijt dat u de stap niet gezet heeft? Dan hebben we goed nieuws
voor u!
Er zijn nog enkele woningen in Boswijk beschikbaar, met één, twee of drie
slaapkamers. Het liefst zien we dat hier Vlielanders met een zorgvraag (nu
of in de nabije toekomst) in gaan wonen.
Om u een goed beeld te geven van het wonen in Boswijk nodigen we u
hierbij graag uit voor een kop koffie in het Dorpshuis van de Boswijk op
woensdag 25 mei tussen 15:00 en 16:00 uur.
We leiden u rond in de nog vrije appartementen en natuurlijk kunt u vragen
stellen over de woningen en over de mogelijkheden die er zijn qua
ondersteuning bij het verhuizen. Hierna heeft u nog tot en met maandag 30
mei de gelegenheid om aan ons kenbaar te maken dat u graag (alsnog) in
aanmerking komt voor één van de nog vrije woningen.
Na deze datum zullen de woningen worden toegewezen conform het
toewijzingsschema. Hierbij gaan we uit van de lijst met belangstellenden in
de tweede toewijzingsronde.

wijziging openingstijden en afvalinzameling rond
Hemelvaart
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. In verband hiermee zijn zowel het
gemeentehuis als de gemeentewerf en milieustraat op donderdag 26 en
vrijdag 27 mei gesloten.
Het bedrijfsafval en huishoudelijk afval wordt ingezameld op woensdag
25 mei.

agenda raadsvergadering
maandag 23 mei 2022

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

aanvang 19:30 uur raadzaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen
 Voor het plaatsen van een kunstwerk langs het
Liesbeth Listpad te Vlieland (ingekomen 12 mei
2022).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het plaatsen van zonnepanelen op de uitbouw
(achterzijde) van het pand Dorpsstraat 23 te
Vlieland (ingekomen 16 mei 2022).
 Voor het vervangen van de schutting op het
achtererf van het perceel Dorpsstraat 105 te
Vlieland (ingekomen 17 mei 2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

U bent van harte welkom om de
vergadering bij de wonen. De
vergadering is rechtstreeks te
beluisteren via de website van de
gemeente of scan de QR-code:
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 20222025
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
griffier@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen
 Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 116 te
Vlieland (verzonden 16 mei 2022)
 Voor het plaatsen van een kunstwerk in
Duinkersoord op kadastraal perceel B566 bij het
Westcordhotel (verzonden 17 mei 2022).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor het plaatsen van zonnepanelen op het
bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 97 te Vlieland
(verzonden 16 mei 2022).

besluit tot verlenging van de
afdoeningstermijn met zes weken
voor bouwen
 Voor de verbouw van het pand Berkenlaan 18 te
Vlieland (ingekomen 18 maart 2022).
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).

besluit tot opschorting van de
afdoeningstermijn met acht
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).
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.

bezoek welstandscommissie
verplaatst
Het in de nieuwsbrief van 14 mei 2022 aangekondigde
bezoek van de Welstandscommissie is verplaatst van
dinsdag 24 mei naar dinsdag 21 juni.

kennisgeving van het voornemen
tot uitschrijving BRP
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en
Ondersteuning is gebleken dat onderstaand persoon
niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basis
Registratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het
adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland
maakt de teamleider van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning bekend dat de gemeente Vlieland het
voornemen heeft onderstaand persoon uit te schrijven
uit de BRP. Op basis van dit voornemen wordt
onderstaand persoon in de gelegenheid gesteld om,
gedurende drie weken vanaf de datum van deze
publicatie, informatie te geven over zijn daadwerkelijke
verblijfplaats. Indien de gemeente Vlieland geen nadere
adresinformatie ontvangt, zal na deze periode van drie
weken de bijhouding van de persoonslijst worden
beëindigd.
Geslachtsnaam en voornaam
Lapár, Tomáš

geboortedatum
13-10-1995

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

assistent havenmeester
Wat ga je doen?
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de gasten van
de jachthaven. Je helpt de havenmeesters met het
ontvangen van de gasten en het toewijzen van de
ligplaats. Daarnaast ben je bereid voorkomende
technische, schoonmaak- en administratieve
werkzaamheden te verrichten.
Wat zoeken wij?
Je bent minimaal 18 jaar
Je bent communicatief sterk
Je heb een proactieve en servicegerichte instelling
Je bent handig
Je bent flexibel v.w.b. uren en taken
Nautische kennis is een pre
Wat bieden wij jou?
Een dynamische baan op een gezellige werkplek
Een CAO conform salaris
36-40 uren
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken?
Stuur dan je Curriculum Vitae, een motivatie brief en je
beschikbaarheid voor 07 juni 2022
naar info@havenvlieland.nl

voorstelling voor kinderen vanaf
2 jaar op maandag 30 mei
De kinderen van Vlieland gaan samen een
professionele theatervoorstelling beleven! De
voorstelling is op maandag 30 mei van 11:10 tot 12:00
uur. De 2- en 3- jarigen die regulier geen opvang
afnemen op maandag mogen om 11:00 uur naar de
kinderopvang gebracht worden en om 12:00 weer
opgehaald worden.
De kinderen ervaren op een andere manier verhalen
vertellen. Thema’s in de voorstelling zijn: is iemand
schuldig of niet, hoe leef je met elkaar samen, heeft het
zin om verhaal te halen.
Het is aan te raden om het boek van tevoren een aantal
keren voor te lezen. Heb je het boek niet? Geen
probleem, het wordt ook voorgelezen op Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=GkcUILYhDKk

sociale huurwoningen te huur aangeboden
Met de doorstroming van bewoners naar de Boswijk en door het vertrek van een medewerker van de gemeente Vlieland
komen er zes sociale huurwoningen beschikbaar. Hiervan zullen er vijf conform het toewijzingsbeleid worden
toegewezen aan belangstellenden met het hoogste aantal punten, voor wie de woning passend is. Elke belangstellende
kan zijn of haar volgorde van voorkeur aangeven op het inschrijfformulier.
Nadat aan de vijf belangstellenden met de meeste punten een woning van hun voorkeur (voor zover nog beschikbaar) is
toegewezen, zal de zesde woning worden toegewezen aan een medewerker van de gemeente Vlieland, aan wie in 2021
bij indiensttreding is toegezegd dat er medewerking zal worden verleend aan het vinden van huisvesting op Vlieland.
Alle zes woningen zijn gezinswoningen, waarop de volgende voorrangsregeling van toepassing is: de
woning wordt bij voorrang niet aan een eenpersoonshuishouden toegewezen.
Voor twee woningen geldt een inkomensondergrens, raadpleeg voor het schema ‘passend toewijzen’
de website van WoonFriesland: https://bit.ly/3G7GI5C of scan de QR-code:

Te huur:
Bremweg 1

Helmweg 11

subs. huurprijs: € 565,65
serviceabonn.: € 5,61
zonnepanelen: geen
energielabel: E
drie slaapkamers

subs. huurprijs: € 616,07
serviceabonn.: € 5,61
zonnepanelen ca € 25
energielabel: D
drie slaapkamers

Nieuwestraat 31

Nieuwestraat 35

subs. huurprijs: € 674,23
serviceabonn.: € 5,61
zonnepanelen: € 41,43
energielabel: A
drie slaapkamers

subs. huurprijs: € 670,33
serviceabonn.: € 5,61
zonnepanelen: € 41,43
energielabel: A
drie slaapkamers

Nieuwestraat 48

W. de Vlaminghweg 75

subs. huurprijs: € 633,25
serviceabonn.: € 5,61
zonnepanelen: € 41,43
energielabel: A
drie slaapkamers

subs. huurprijs: € 633,25
serviceabonn.: € 5,61
zonnepanelen: € 41,43
energielabel: A
drie slaapkamers

Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud.
Meer informatie over de indeling van de woningen is te vinden op de website van de gemeente
Vlieland: https://bit.ly/3Pv9bqj of scan de QR-code:
Het inschrijfformulier is eveneens via https://bit.ly/3Pv9bqj te downloaden (of scan de QR-code) en is
ook verkrijgbaar tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis.
U kunt uw belangstelling voor de woningen kenbaar maken tot uiterlijk maandag 30 mei 2022 9:00 uur.
Vergeet niet bij uw inschrijfformulier de vereiste bijlagen in te leveren! Van de ingeschreven woningzoekende een bewijs
van economisch-maatschappelijke binding en van elke toekomstige bewoner een inkomensverklaring van de
belastingdienst.

