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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
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
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tot hier en hoe verder?
Eigenlijk is het ongebruikelijk dat de burgemeester
een stukje schrijft over de coalitieonderhandeling. Als
burgemeester sta je namelijk boven de partijen en
heb je een zekere afstand tot dit proces. Als
voorzitter van de raad zie ik dat het vormen van een
nieuwe coalitie lastiger blijkt dan ik van te voren had
ingeschat. De verkiezingsprogramma’s van de
verschillende partijen laten namelijk veel meer
overeenkomsten zien dan verschillen. Helaas is de
praktijk weerbarstiger heb ik ervaren.
Een eerste formatiepoging tussen Lijst Fier en NLV, onder leiding van Tom van
Mourik, is gestrand. Johannes Kramer heeft daarna gekeken welke kansen er zijn
voor een stabiele coalitie. Hij constateerde het volgende: ‘Er is onbegrip en irritatie
over en weer over de wijze waarop de ander politiek bedrijft. Mijn indruk is dat grote
onderlinge inhoudelijke verschillen nagenoeg afwezig zijn waardoor het persoonlijke
al gauw politiek wordt.’. Inmiddels zijn Lijst Fier en het ABV aan het onderzoeken of
zij een coalitie kunnen vormen met ieder een externe wethouder. De vorming van dit
college staat, door omstandigheden, nu even stil.
U merkt waarschijnlijk wel dat ik mij hier niet in detail uitlaat over achtergronden en
details. Het is niet mijn rol of taak om dit te doen. Deze openbaarheid en
transparantie ligt bij de partijen zelf en journalisten die de politiek controleren. Wel
volg ik het proces met grote belangstelling en geef ik gevraagd en als ik dat nodig
vind, vanuit bijvoorbeeld integriteit, ook ongevraagd advies.
Het gevolg van dit alles is dat er nu nog maar een college van één persoon is: de
burgemeester. Natuurlijk is er altijd een fase na verkiezingen dat er weinig beleid
wordt gemaakt. Het college is dan demissionair, maar met het verdwijnen van de
wethouders verdwijnt alle politiek uit een college. De verantwoording over het
gevoerde beleid (jaarrekening) en beleid bedenken naar de toekomst (kadernota)
valt nu allemaal onder de burgemeester. In mijn ogen is dat een situatie die
raadsleden niet lang kunnen laten voortbestaan. Ik heb het ook al in de Leeuwarder
Courant gemeld en doe mijn oproep nogmaals hier: ‘gemeenteraad herpak je en kom
tot een stabiele situatie om de komende vier jaar de goede dingen te doen. Daarvoor
bent u gekozen.’
Michiel Schrier, burgemeester

agenda raadsvergadering maandag 20 juni 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. Beëdiging nieuw raadslid
3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 23 mei 2022
b: Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2022
c: Overzicht moties/toezeggingen per 24 mei 2022
4. Mededelingen college
5. Informatie van het college
6. Ingekomen stukken
7. Vragenuurtje
8. Spreekrecht voor burgers
9. Jaarrekening 2021 gemeente Vlieland
10. Begroting 2023 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
11. 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.

ontwerp bestemmingsplan
‘Oost-Vlieland –
Oostelijke eilandlodges
camping Stortemelk’
Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp
bestemmingsplan Oost-Vlieland – Oostelijke
eilandlodges camping Stortemelk gedurende een
termijn van zes weken voor een ieder ter visie ligt.
Het voorontwerpbestemmingsplan is in de inspraak en
het wettelijk vooroverleg gebracht. Vanaf 7 maart 2022
zijn inwoners, belanghebbenden en
vooroverlegpartners in de gelegenheid gesteld
gedurende zes weken op het plan te reageren. Dit heeft
twee vooroverlegreacties opgeleverd. Alle reacties zijn
beoordeeld en in een antwoordnota beschreven. Het
college heeft met deze nota ingestemd. Het
voorontwerp is daarop aangepast tot een
ontwerpbestemmingsplan, dat nu zes weken ter inzage
ligt.
Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het
voornemen om in de oostelijke zone van het bos bij
camping Stortemelk, tussen het kampeerterrein en de
Kampweg, nog eens 24 zogenaamde eilandlodges
(recreatiewoningen) te gaan ontwikkelen. Voor de
eerdere boshuisjes is gebruik gemaakt van een
wijzigingsbevoegdheid in het geldende plan om ze
juridisch-planologisch toe te staan. In dit geval past de
voorgenomen ontwikkeling echter niet binnen de
wijzigingscriteria.
Indienen zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 13 juni 2022 tot en met
maandag 25 juli 2022 ter inzage. Tijdens deze periode
is het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde
mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor
het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact
op met de heer J. Kleefstra (tel. 0611742571).
Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester van
Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. U kunt geen
zienswijzen via de e-mail indienen.
U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar
via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
(Zoek op het planidentificatienummer:
NL.IMRO.0096.20210685-ON01)
En op www.overheid.nl officiële bekendmakingen

ontwerp bestemmingsplan
‘Vlieland – Partiële herziening
Buitengebied Vlieland’
Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders
van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp
bestemmingsplan ‘‘Vlieland – Partiële herziening
Buitengebied Vlieland’ gedurende een termijn van zes
weken voor een ieder ter inzage ligt.
De gemeente heeft in januari 2018 een nieuw
beleidskader ontwikkeld voor het strandgebruik in de
vorm van een strandnotitie. Het in deze notitie
opgestelde beleid is vervolgens vergeleken met de
regeling van het geldende bestemmingsplan
Buitengebied Vlieland. Hieruit blijkt dat de strandnotitie

op enkele onderdelen strijdig is met het huidige
bestemmingsplan. Die onderdelen zijn aangepast en
daarnaast is de regeling voor evenementen op het
eiland opgenomen. Het ontwerp bestemmingsplan
voorziet aldus in het gemeentelijke beleid in
overeenstemming brengen met de juridischplanologische regeling, en tevens is een
evenementenregeling opgenomen.
Indienen zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken liggen vanaf maandag 13 juni 2022 tot en met
maandag 25 juli 2022 ter inzage. Tijdens deze periode
is het voor een ieder mogelijk een gemotiveerde
mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Voor
het maken van mondelinge zienswijzen neemt u contact
op met de heer J. Kleefstra (tel. 0611742571).
Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan burgemeester van
Vlieland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. U kunt geen zienswijzen via de email indienen.
U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens
openingstijden van het gemeentehuis of op afspraak.
Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar
op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
(Zoek op het planidentificatienummer:
NL.IMRO.0096.20180875-ON01)
En op Overheid.nl officiële bekendmakingen

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor de tijdelijke huur van het pand Rozebottelweg
2 voor personeelshuisvesting in de periode 15 juli28 augustus 2022 (ingekomen 7 juni 2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

woningtoewijzing
In week 21 werden er door WoonFriesland zes sociale
huurwoningen te huur aangeboden. Al deze woningen
waren conform de Huisvestingsverordening 2020
gelabeld als gezinswoningen. Daarop is de regel van
toepassing dat ze bij voorrang niet aan een
eenpersoonshuishouden worden toegewezen.
Er is door 64 belangstellenden op de woningen
gereageerd, waarvan 56 met een economischmaatschappelijke binding.
Besloten is om de volgende belangstellenden voor te
dragen bij WoonFriesland.
Bremweg 1: inschrijfnr. 1102.03, 285 punten,
ingeschreven sinds februari 2011
Helmweg 11: inschrijfnr. 1810.02, 271 punten,
ingeschreven sinds oktober 2018 (doorstromer)
Nieuwestraat 31: inschrijfnr. 1405.01, 261 punten,
ingeschreven sinds mei 2014
Nieuwestraat 48: inschrijfnr. 1306.02, 531 punten,
ingeschreven sinds juni 2013 (doorstromer)
W. de Vl.weg 75: inschrijfnr. 1403.03, 273 punten,
ingeschreven sinds maart 2014
Nieuwestraat 35: juridisch medewerker gemeente
Vlieland (bij invulling vacature is medewerking bij het
vinden van huisvesting toegezegd).

opening Waterroute Vlieland
Lab Vlieland, VVV Vlieland, Staatsbosbeheer, Flidunen
en Kampeerterrein Stortemelk nodigen je graag uit voor
de opening van Waterroute Vlieland op
woensdag 15 juni om 16:30 uur onder aan het
Vuurboetsduin bij de hoek Postweg/Vuurboetsduin,
Vlieland.
Na de veiling van de Vlielandse ANWB paddestoelen in
juni vorig jaar is de realisatie nu een feit. Iedereen is
van harte welkom.

afscheid Elsje de Ruijter
U bent maandag 13
juni van harte welkom
op het afscheid van
wethouder Elsje de
Ruijter vanaf 14:30 uur
in de kerk van
Vlieland. Sjoukje
Mulder zal een lezing
geven over
biodiversiteit, aanvang
ca. 14:45 uur.

onthulling straatnaambord en
kunstwerk bij Liesbeth Listpad
op Vlieland
Op 17 juni 2022 zal het straatnaambord ‘Liesbeth
Listpad’ op Vlieland worden onthuld door de
Commissaris van de Koning de heer Arno Brok,
evenals een kunstwerk langs het pad.
In 2020 is het voetpad vanaf de rondweg om het dorp
naar de vuurtoren, als eerbetoon aan de op Vlieland
opgegroeide zangeres, vernoemd naar de in 2020
overleden Liesbeth List. Vanwege de eerder geldende
coronamaatregelen is de onthulling van het
straatnaambord ‘Liesbeth Listpad’ steeds naar voren
geschoven. Maar nu gaat het dan toch gebeuren! En
wel op vrijdag 17 juni 2022 om 11:30 uur.
Voor deze datum is gekozen omdat Hare Majesteit
Koningin Juliana op 17 juni 1973 de wijziging van de
achternaam van Liesbeth Driessen in Liesbeth List bij
Koninklijk Besluit heeft goedgekeurd.
Commissaris van de Koning de heer Arno Brok zal het
straatnaambord onthullen, in het bijzijn van onder
andere de familie van wijlen Liesbeth List en de
burgemeester van Vlieland, de heer Michiel Schrier.
Het kunstwerk dat ter nagedachtenis aan Liesbeth List
op particulier initiatief is gemaakt door beeldend
kunstenaar Karel
Zijlstra, zal worden
onthuld door Erik
Houter. Hij is de zoon
van wijlen Jan Houter,
ook wel bekend als ‘Jan
van Vlieland’. Jan
Houter was de eerste
die een verzoek
indiende om het pad
naar de vuurtoren te
vernoemen naar
Liesbeth List.

voorspeelmiddag
muziekonderwijs
Op zondag 19 juni van 14:00 – 16:30 uur is er een
voorspeelmiddag van het muziekonderwijs in De Jutter.
Leerlingen die les hebben op een koperblaasinstrument
of saxofoon laten horen wat ze kunnen. Ook de
leerlingen van het basisonderwijs die Algemene
Muzikale Vorming krijgen laten zien wat ze hebben
geleerd. Iedereen is van harte welkom!

even voorstellen:
In de gemeentelijke organisatie zijn er de afgelopen tijd
nogal wat nieuwe gezichten bijgekomen. Wie zijn dat en
wat doen ze eigenlijk? En wat doen eigenlijk die
mensen die er al (veel) langer werken?
Vanaf deze week gaan we de medewerkers van de
gemeente (in willekeurige volgorde) aan u voorstellen.
Om te beginnen met:

Wouter Koppens
Wouter (Wout) Koppens (44 jaar) is op 1 april 2022 in
dienst gekomen bij de buitendienst van de gemeente
Vlieland. Hij gaat het
stokje overnemen van
Arie Boon, die over een
tijdje van een welverdiend
pensioen gaat genieten.
Wouter verzorgt het
onderhoud aan de
woningen van
WoonFriesland en ook
aan de gemeentelijke
gebouwen, zoals
bijvoorbeeld het nieuwe
Dorpshuis in de Boswijk.
Wouter en zijn vrouw
Anne hebben elkaar 30
jaar geleden ontmoet op
kampeerterrein
Stortemelk. Sindsdien bleef Vlieland een favoriete
vakantiebestemming en sterker nog, in de loop van de
tijd ontstond de wens om op Vlieland te kunnen gaan
wonen en werken. In 2014 schreven ze zich in op de
wachtlijst voor een woning. Ook hun studerende
dochter is Vlieland-fan en heeft een vakantiebaan op
Stortemelk.
Wouter en Anne verhuizen binnenkort samen met hond
Pip en kat Binky naar Vlieland. Anne houdt vooralsnog
haar werk bij de gemeente Rotterdam aan, maar hoopt
ook op Vlieland een passende baan te kunnen vinden.

oproep vrijwilligers voor
wekelijkse hulp in het Dorpshuis
Vanaf 1 juli zullen er wekelijkse activiteiten in het
Dorpshuis in de Boswijk opgestart worden. Hiervoor is
coördinator Eline Lammens nog steeds op zoek naar
vrijwilligers! Het zou fijn zijn als er een pool van
vrijwilligers is waar we uit kunnen putten. Er hebben
zich al best veel mensen aangemeld voor incidentele
hulp, waarvoor dank! Maar we zijn vooral nog op zoek
naar mensen die het leuk vinden om elke week, of in
elk geval op regelmatige basis een dienstje te draaien
in het Dorpshuis.
Lijkt je dat leuk? Neem dan contact op met Eline:
e.lammens@vlieland.nl of 06 52635084

‘tuig van de Richel’
Afgelopen woensdag bracht een aantal medewerkers
van de gemeente op uitnodiging van de wadwachters
een werkbezoek aan de Richel. Ze werden verwelkomd
met koffie en thee in de wadhut, het verblijf van de
wadwachters. De wadwachters zijn in
dienst van Natuurmonumenten en
tellen met de telescoop vogels en
zeehonden. Daarnaast vertellen ze
bezoekers van de zandplaat over de
natuur op de Richel en waar ze wel en
niet mogen komen. Kijk voor meer
informatie op www.nm.nl/richel
Of scan de QR-code.

geslaagd!
Wij feliciteren de eindexamenkandidaten van De Jutter
die zijn geslaagd:

Dani Oosterbaan
Rungtiwa Plat
Jesse Visser
Senna van Wakeren
en
Maxim Westers
van harte proficiat, goed gedaan!

