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dijkversterking Vlieland gaat de volgende fase in  
Het ontwerpbesluit Projectplan Waterwet en het ontwerpbesluit van de vergunning 
Wet Natuurbescherming hebben van 20 december 2021 tot 7 februari 2022 ter 
inzage gelegen. Belanghebbenden hebben in die periode de kans gehad om een 
zienswijze in te dienen. Er zijn gedurende deze periode geen zienswijzen naar voren 
gebracht. 
Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend en er ook geen aanleiding is om de 
besluiten ambtshalve te wijzigen ten opzichte van het ontwerp, gaan we over tot het 
vaststellen van de ontwerpbesluiten. Om over te kunnen gaan tot vaststelling dienen 
de stukken nogmaals ter inzage gelegd te worden. 
Het Projectplan Waterwet, de Wnb-vergunning en het goedkeuringsbesluit van 
Provincie Fryslân liggen gezamenlijk ter inzage van 30 mei tot 11 juli 2022. De 
stukken liggen ter inzage in het provinciehuis van de Provincie Fryslân, in het kantoor 
van Rijkswaterstaat Noord-Nederland te Leeuwarden en in het gemeentehuis van de 
gemeente Vlieland. Belanghebbenden kunnen tot 11 juli 2022 beroep instellen tegen 
de besluiten indien zij redelijkerwijs eerder geen zienswijzen hebben kunnen 
indienen. 
Zodra de stukken definitief zijn, wordt de aanbestedingsfase gestart om te komen tot 
een goede aannemer. Het beoogde uitvoeringsjaar is nog steeds 2024. 
 

gewijzigde openingstijden woensdag 8 juni 2022 
Op woensdag 8 juni is het gemeentehuis niet in de ochtend maar in de middag 
geopend, van 14:00 tot 16:00 uur. 
 

informatieboekje 
verduurzaming  
Deze week wordt huis-aan-huis op Vlieland 
het informatieboekje verduurzaming 
verspreid. Een echt bewaarboekje dat u 
kunt gebruiken voor als u uw woning wilt 
verduurzamen. Ook staan er interviews in 
met bewoners van Vlieland die hun woning 
al hebben verduurzaamd en vertellen over 
hun ervaringen.  

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

 

http://www.vlieland.nl/


 
  

 

ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning is 
ingekomen: 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
• voor verbouw en uitbreiding van het pand 

Dorpsstraat 198 te Vlieland (ingekomen 29 mei 
2022). 

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

verleende reguliere 
omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 
voor bouwen 
• voor het plaatsen van een kunstwerk langs het 

Liesbeth Listpad te Vlieland (verzonden 31 mei 
2022) 

• voor de verbouw van het pand Ankerplaats 15-15A 
te Vlieland (verzonden 1 juni 2022). 

• Voor de verbouw van het pand Berkenlaan 18 te 
Vlieland (verzonden 2 juni 2022). 

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

de aanbouw van het pand Dorpsstraat 23 te 
Vlieland (verzonden 1 juni 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. 
 

concept omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Vlieland zijn voornemens de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen: voor het brandveilig 
gebruik van het pand Berkenlaan 18 te Vlieland. De 
aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten zoals die 
zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële regeling 
Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht liggen de 
conceptbeschikking en de overige op de aanvraag 
betrekking hebbende stukken met ingang van dinsdag 7 
juni 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage. Gedurende deze periode kan er door een ieder 
schriftelijk zienswijzen kenbaar worden gemaakt. De 
zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 
8899 ZN Vlieland. Bovengenoemde stukken kunnen 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op 
de afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien. 
 
 
 
 
 

evenementenvergunning 
De burgemeester maakt bekend dat hij op 25 mei 2022 
een evenementenvergunning heeft verleend aan 
Vlieland Groet, Stichting Decuria Events, voor een 
muziekfestival op 29 en 30 juli 2022.  
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande 
vergunningen. Dit kan tot 6 weken na de dag van 
verlening (zie: achter “verleend”). In uw bezwaarschrift 
dient u het volgende te vermelden; uw naam en adres; 
dagtekening; omschrijving van de verlening en de 
gronden van uw bezwaar. 
 

ontheffing plaatsen terras voor 
Havenweg 1 en 3  
Vanwege de coronamaatregelen is in 2020 en 2021 
besloten de regels voor het plaatsen van de terrassen 
in de Dorpsstraat en aan de Havenweg tijdelijk te 
verruimen middels een gedoogbeschikking. 
Nadat alle coronamaatregelen waren ingetrokken is ook 
besloten de verruiming voor het plaatsen van terrassen 
weer in te trekken. Het plaatsen van terrassen dient nu 
weer te gebeuren op basis van de beleidsregels voor 
uitstallingen en terrassen (vastgesteld 19 juni 2011). 
Op verzoek van de gemeente hebben de ondernemers 
enige tijd geleden het terras van de openbare weg 
verwijderd. 
Op 5 april jongstleden hebben de ondernemers/ 
eigenaren van Hotel Zeezicht en restaurant Gestrand 
een aanvraag ingediend om het terras weer op de 
openbare weg te mogen plaatsen. Het college heeft dit 
verzoek om een ontheffing beoordeeld en omdat er de 
afgelopen twee jaar geen sprake is geweest van 
ernstige hinder en/of overlast is op 24 mei 2022 
besloten medewerking te verlenen aan dit verzoek. De 
ontheffing geldt vooralsnog tot 1 
maart 2023 en zal als het nieuwe 
beleid voor onder andere de 
Dorpsstraat is vastgesteld opnieuw 
worden beoordeeld. 
Kijk voor meer informatie op 
https://bit.ly/3me9uYR of scan de 
QR-code.  
 

rook- en stookverbod 
op Vlieland 
Het college heeft in de vergadering 
van 24 mei 2022 besloten voor de 
periode van 28 mei 2022 tot 1 
oktober 2022 een rookverbod in te 
stellen voor bossen en 

natuurterreinen. In bossen of natuurterreinen zoals 
heide, veengronden en duingebieden is het verboden te 
roken en, voor zover het de open lucht betreft, 
brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen of 
te laten liggen. Dit geldt in of binnen een afstand van 30 
meter van bossen en natuurgebieden. Overtreding van 
dit verbod is strafbaar. 
Het stookverbod als bedoeld in artikel 5:34 van de APV 
blijft onverminderd van kracht. In incidentele gevallen 
kan het college op grond van artikel 5:34 derde lid een 
ontheffing verlenen van dit verbod.  
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3me9uYR


 
  

 

spreekuur nationale ombudsman 
voor inwoners van vlieland  
Op dinsdag 7 juni komt een team van de Nationale 
ombudsman naar Vlieland en houdt voor inwoners een 
inloopspreekuur van 14.30 tot 16.00 uur in de 
bibliotheek. Loopt u ergens tegenaan bij bijvoorbeeld de 
gemeente, de Belastingdienst of het UWV? Is er iets 
mis gegaan met bijvoorbeeld toeslagen, uitkeringen of 
uw DigiD? Het team van de Nationale ombudsman kan 
misschien helpen. U bent van harte welkom bij hen in 
de bibliotheek. Ze gaan graag met u in gesprek. 
 

beknopt verslag 
raadsvergadering 23 en 24 mei 
Vanwege de beperkte ruimte in 
deze nieuwsbrief dit maal geen 
gedrukt verslag van de 
raadsvergadering op 23 en 24 mei. 
U kunt het (beknopt) verslag wel 
lezen op de website van de 
gemeente Vlieland: 
https://bit.ly/3PWxFJi of scan de 
QR-code.  
 

Vlieland zet zich gericht in tegen 
energie-armoede 
Voor veel huishoudens betekenen de stijgende 
gasprijzen dat de energierekening nog moeilijker te 
betalen is. 
Vlieland gaat daarom sterk inzetten op het tegengaan 
van energie-armoede. Zo wordt er inmiddels al een 
energietoeslag van 800 euro verstrekt aan inwoners 
met een inkomen lager dan 130% van de hoogte van 
het sociaal minimum. Hiermee is de gemeente ruimer 
dan de richtlijn die het Rijk heeft opgesteld. Het rijk 
heeft gemeenten namelijk als richtlijn meegegeven dat 
de toeslag geldt voor inkomens tot 120% van het 
sociaal minimum. Vlieland heeft er echter voor gekozen 
om aan te sluiten bij het bestaande minimabeleid, wat 
dus betekent dat meer inwoners gebruik van deze 
energietoeslag kunnen maken. 
 
Extra maatregelen voor inwoners met slecht 
geïsoleerde woning 
Naast deze energietoeslag gaat de gemeente extra 
maatregelen nemen voor inwoners die in een slecht 
geïsoleerde woning wonen of een hoog energieverbruik 
hebben én een laag inkomen hebben. Hiervoor heeft de 
gemeente een Specifieke Uitkering vanuit de 
Rijksoverheid ontvangen. 
Alle maatregelen die de gemeente gaat nemen, dragen 
direct bij een aan lagere energierekening en zorgen 
daarnaast voor meer comfort in huis. 
 
De energiecoach: advies en bespaarmaatregelen op 
maat 
Op Vlieland wordt de buurtwelzijnswerker opgeleid tot 
energiecoach. Als energiecoach zal de 
buurtwelzijnswerker gericht inwoners die een laag 
inkomen hebben en te maken hebben met hoge 
energielasten, ondersteunen. Naast advies kan de 
energiecoaches ook diverse maatregelen aan de 
inwoners aanbieden die passen bij de specifieke 
situatie van de inwoner. Voorheen was er voor 
inwoners al wel een vouchers beschikbaar waar zij zelf 
energiebesparende artikelen van konden kopen, maar 
nu zorgt de energiecoach er voor dat de juiste, meest 
passende energiebesparende artikelen bij de inwoner 
thuis worden afgeleverd en geplaatst worden. Hiervoor 

wordt samengewerkt met vrijwilligers die een opleiding 
kunnen krijgen om de energiecoach goed te 
ondersteunen. 
De energiecoach kan diverse energiebesparende 
maatregelen inzetten. Zij kan bijvoorbeeld tochtstrips, 
ledlampen, radiatorfolie, infraroodpanelen of een 
slimme thermostaat laten plaatsen bij de inwoner. Ook 
kan zij een installateur inschakelen voor het 
energiezuinig afstellen van de cv-ketel. Tot slot krijgen 
de energiecoaches de mogelijkheid om een 
witgoedwissel in te zetten. Dit betekent dat een oud, 
energieslurpend apparaat vervangen wordt door een 
nieuw, energiezuinig apparaat. Deze witgoedwissel 
wordt als pilot ingezet. In eerste instantie geldt de 
witgoedwissel alleen voor koelkasten, vriezers en koel-
vriescombinaties, omdat deze apparaten 24 uur per dag 
aan staan en hierdoor veel energie slurpen. 
De energiecoach kijkt per huishouden welke maatregel 
het best passend is en waardoor de inwoner het meest 
op de energierekening zal kunnen besparen. 
  
Voor wie 
De nieuwe maatregelen zijn bedoeld voor inwoners met 
hoge energiekosten of een slecht geïsoleerde woning 
die een relatief laag inkomen hebben. Er geldt voor 
deze nieuwe maatregelen geen vaste inkomensgrens, 
zoals bij de energietoeslag het geval is. Hier is bewust 
voor gekozen om geen inwoners buiten de boot te laten 
vallen.  
De energiecoach zal zelf actief naar inwoners toe gaan 
om een hulpaanbod te doen. De inwoners hoeven hier 
geen aanvraag voor in te dienen. 
 
Meer informatie 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen 
met Marloes Oort, beleidsadviseur via 
M.Oort@waadhoeke.nl of u kunt contact opnemen met 
Annemarie Kort, energiecoach via a.kort@vlieland.nl  
 

ambulancehelikopter te 
bezichtigingen op Friese 
Waddeneilanden 
De ambulancehelikopter Medic 01 van dichtbij 
bekijken? Dat kan! Ter ere van het eerste lustrum 
maakt de helikopter woensdag 8 en donderdag 9 juni 
een tour langs de Friese Waddeneilanden. Woensdag 8 
juni staat de Waddenhelikopter van 10.00 – 12.00 uur 
op de helihaven van Vlieland. Je kunt de opvallende 
gele ambulancehelikopter van dichtbij bekijken en 
kennismaken met de crew. Aanmelden voor de tour is 
niet nodig. 
 

'Helderman' - theatervoorstelling 
over dementie in de Nicolaaskerk 
Donderdag 9 juni komt theatermaker Thomas Borggrefe 
met zijn voorstelling 'Helderman' naar Vlieland. 
'Helderman' is een voorstelling over dementie, 
vergeten, gelukkig zijn, muziek, ontreddering en het 
zoeken naar de grens van leven en dood. 
Wanneer is het leven met dementie niet meer leefbaar? 
De voorstelling geeft spelenderwijs veel informatie over 
de werking van de hersenen en maakt de beleving van 
dementie invoelbaar. Een aanrader voor iedereen die - 
op wat voor wijze ook - te maken heeft of krijgt met 
dementie. Na de voorstelling is gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 
Donderdag 9 juni in de Nicolaaskerk 
Aanvang: 20.00 uur 
Kerk open vanaf 19.30 uur - de koffie staat klaar 
Entree: € 10,00 (leden van de VESV: € 5,00) 

https://bit.ly/3PWxFJi
mailto:M.Oort@waadhoeke.nl
mailto:a.kort@vlieland.nl


 
  

 

Elsje de Ruijter werd na 12 jaar raadslid te zijn geweest 
op 14 mei 2018 geïnstalleerd als wethouder in de 
gemeente Vlieland. Haar wethouderschap eindigt nu op 
7 juni 2022 en Elsje neemt afscheid van de lokale 
politiek.  
Om Elsje te bedanken voor haar enorme en gedreven 
inzet voor Vlieland wordt haar een afscheidsreceptie 
aangeboden in de kerk van Vlieland op  
maandag 13 juni van 14:30 tot 16:30 uur. Iedereen is 
van harte welkom! 
Elsje ontvangt liever geen bloemen of cadeaus. Mocht 
u toch wat willen geven, dan graag een bijdrage voor de 
instandhouding van de kerk of voor de activiteiten in 
Boswijk. Een bijdrage kan in een envelop of door 
overmaking van een bedrag o.v.v. ‘Stichting 
Nicolaaskerk’ of ‘Vrienden van Boswijk’ op 
rekeningnummer NL64BNGH0285008870 ten name 
van de gemeente Vlieland. 
 

Waterroute 
Vlieland  
Vlielands kraanwater is het 
regenwater van dertig jaar 
geleden en verbindt zo de 
Vlielandse generaties door de tijd. Hoe dat kan, is het 
prachtige verhaal van de waterkringloop. Loop, ren of 
fiets de route en ontdek het zelf! Tijdens workshops 
worden Vlielanders van jong tot oud uitgedaagd om 
anders naar het eiland, de mensen, het water en het 
zand te kijken. Samen met Atelier NL en Studio Rooijas 
komen deze alledaagse materialen ineens tot leven, ze 
worden op bijna magische wijze omgezet tot uiterst 
waardevolle en prachtige bevindingen. In dat proces 
wordt de verbinding van de Vlielands gemeenschap 
door de tijd heen en met het eiland, zichtbaar. Niemand 
zal ooit nog zonder een gevoel van verwondering naar 
deze plek, het water en de mensen kijken. 
 
Workshop op 9 juni 
Ga mee op expeditie, waarbij de verwondering van het 
alledaagse en de lokale rijkdom zichtbaar wordt en het 
verborgen geheim van het Vlielandse landschap 
openbaart. Ook krijgen alle deelnemers  een prachtige 
verbeelding van WAD water gemaakt van Vlielands 
zand. Het gemeenschapsproject van de Waterroute 
Vlieland is onderdeel van het IIS programma van 
Arcadia. Meld je aan en reserveer je gratis plek via 
stef@labvlieland.nl (max 25 plekken, vol = vol). 

Je gaat naar huis met:  
 Nieuw begrip van Vlieland en het water 
 Prachtig vormgegeven WAD water gemaakt van 

Vlielands zand 
 Je eigen Vlieland zand/water-creatie  
 Nieuwe kunstenaars skills. 

 
Locatie: bij de IJsbaan 
Tijden:   
08:10 - 11:00 voor kinderen van groep 6/7/8 van de Jutter 
14.30 - 17.30  voor alle andere eilanders 
 

ontdekdag 
Fietsersbond  
op dinsdag  
7 juni in de 
Boswijk  

van 12:00 tot 16:00 uur 
 
Ontdek de Drie- en Vierwielfiets 
Heb je wel eens op een drie- of vierwielfiets gefietst? 
Zo’n fiets is ideaal voor als je niet meer op een 
tweewieler durft te fietsen. Bijvoorbeeld omdat op- en 
afstappen lastig is of je evenwicht niet zo goed meer is. 
Een drie- of vierwielfiets houdt je in evenwicht vanwege 
de extra wielen die de fiets heeft. Wil je wel eens weten 
hoe het is om op zo'n fiets te fietsen? Kom dan naar de 
gratis Ontdekdag van de Fietsersbond. 
Tijdens de Ontdekdag vertellen ervaren fietsdocenten 
van de Fietsersbond alles wat je wilt weten over drie- 
en vierwielers. Er zijn verschillende dealers aanwezig 
die drie- en vierwielfietsen meenemen, zodat je onder 
begeleiding een proefrit kan maken. Er is geen 
aankoopverplichting. 
Ook je eigen fiets kan omgebouwd worden naar een 
driewielfiets. Neem je eigen fiets mee en vraag naar de 
mogelijkheden.  
 
Veilig en relaxed fietsen met de fietsspiegel 
Een fietsspiegel kun je aan het stuur van je fiets 
monteren. Met zo'n spiegel heb je altijd goed zicht op 
wat er achter je gebeurt en weet je dus wat voor 
verkeer je kunt verwachten. Veilig en handig voor 
mensen die niet zo goed meer over hun schouder naar 
achteropkomend verkeer kunnen kijken. 
De eerste 25 spiegels worden gratis verstrekt en 
gemonteerd. 

 
 
 

 
 
 

vacature 
Sportcentrum Flidunen heeft een 
vacature voor een bedrijfsleider/ 
sportinstructeur voor 25 tot 36 uur per 
week. 
Kijk voor meer informatie op 
https://www.sportcentrumflidunen.nl/ 
of scan de QR-code. 
 

mailto:Stef@labvlieland.nl
https://www.sportcentrumflidunen.nl/
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