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toekomststoel

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

In de raadsvergadering van maandag 20 juni zal door de jeugd van Vlieland een
‘toekomststoel’ worden aangeboden aan de gemeenteraad. De stoel is gemaakt door
de leerlingen van De Jutter en zal voortaan bij elke gemeenteraadsvergadering
aanwezig zijn. De lege stoel staat symbool voor toekomstige
generaties en herinnert de gemeenteraad eraan om de wereld van
morgen mee te wegen in de beslissingen van vandaag en keuzes te
maken voor een duurzame toekomst.
De ‘toekomststoel’ is een idee van Jan Terlouw. Je kunt er meer over
lezen op www.toekomststoel.nl
Of scan de QR-code.

agenda raadsvergadering maandag 20 juni 2022
Aanvang 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
U bent van harte welkom om de vergadering bij de wonen.
De vergadering is online te volgen via https://vlieland.raadsinformatie.nl/.
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.

welstandscommissie Hûs en
Hiem
Dinsdag 21 juni 2022 bezoekt een delegatie van de
welstandscommissie Hûs en Hiem de gemeente
Vlieland en houdt spreekuur in het gemeentehuis van
14:00 tot 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.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
•
Voor vervangen en uitbreiden van de
bestaande fietsenstalling bij het pand Duinkersoord 113
te Vlieland (ingekomen 10 juni 2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor bouwen in het bescherm stads- en dorpsgezicht
•
Voor het vervangen van de schutting op het
achtererf van het perceel Dorpsstraat 105 te Vlieland
(verzonden 16 juni 2022).
•
Voor verbouw en uitbreiding van het pand
Dorpsstraat 198 te Vlieland (verzonden 16 juni 2022).
voor brandveilig gebruik (melding)

Voor brandveilig gebruik van het Welzijnsgebouw,
Lutinelaan 2C te Vlieland (verzonden 16 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.

kennisgeving incidentele
festiviteit
Het college van burgemeester en wethouders van
Vlieland heeft een kennisgeving ontvangen van:
Stichting Flidunen, De Uitlegger 2 te Vlieland voor een
concert op zaterdag 2 juli 2022 van 19.00 tot 22.00 uur.
Voor festiviteiten met versterkte muziek als bedoeld in
artikel 2.21 van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer gelden de
voorschriften uit de algemene
plaatselijke verordening (APV). U
vindt de APV hier:
https://bit.ly/39rDLRx of scan de
QR-code.

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?
Deze week stellen we aan je voor:

Jan Kleefstra
Jan Kleefstra (57 jaar) werkt al sinds 2016 voor de
gemeente Vlieland. Eerder werd hij ingehuurd via
bureau RHO maar sinds september 2020 heeft hij een
arbeidsovereenkomst met de gemeente Vlieland als
beleidsmedewerker Fysieke Leefomgeving en
Omgevingswet. Hij werkt 20 uur voor de gemeente
Vlieland en wordt voor 12 uur per week gedetacheerd
aan de gemeente Terschelling.
Jan is beleidsmedewerker voor de fysieke
leefomgeving. De leefomgeving is vrijwel alles wat met
de zintuigen waarneembaar is. Voor Vlieland is het
belangrijk de authenticiteit, de waarden en de
kwaliteiten, maar ook de leefbaarheid te bewaken. Alles
wat in de fysieke leefomgeving gebeurt heeft daar direct
of indirect invloed op. Voortdurend spelen daarbij ook
meerdere belangen. Belangrijke drijfveer voor Jan is
daarbij dat niet alleen de mens onderdeel is van de
fysieke leefomgeving, maar dat er ook andere wezens
afhankelijk zijn van het leven op het eiland en dat
telkens de vraag relevant is op welke wijze wij het
eiland achter willen
laten voor komende
generaties.
Daarnaast is het
voor hem van
belang dat niet enkel
de gemeente
bepaalt wat er wel
en niet mag, maar
dat daar vooral in
gezamenlijkheid met
de eilanders over
wordt nagedacht.
Jan is elke week op
maandag en
dinsdag op Vlieland.
Op woensdag werkt
hij vanuit huis, in
Akkrum waar hij
woont. Op
donderdag werkt hij
op Terschelling.
Naast zijn werk is Jan dichter. Ook combineert hij het
uitgeven van dichtbundels veel met muziek, samen met
zijn broer Romke Kleefstra. Gezamenlijk zoeken zij
voortdurend nieuwe muzikanten waarmee ze
samenwerken en werk uitbrengen. Dit heeft inmiddels
tot een groot aantal uitgaves geleid, die o.a. in Japan,
Amerika, Polen, Duitsland, Engeland, Frankrijk en
Nederland zijn uitgegeven. Onderliggende motivatie en
urgentie voor het dichten en de projecten die hij met zijn
broer opzet, is de invloed die de mens uitoefent op de
aarde en al het leven dat een plekje op de aarde heeft.
Daarover maken zij zich zorgen en daar willen ze met
hun poëzie en muziek uiting aan geven.
Contactgegevens Jan Kleefstra: j.kleefstra@vlieland.nl

vogelgriep

rook- en stookverbod
Sinds 28 mei 2022 geldt er een rook- en stookverbod in
de natuur op Vlieland.
Dit heeft het college van burgemeester en wethouders
besloten in haar vergadering van 24 mei. In bos en duin
of binnen 30 meter daarvan is het verboden te roken en
in de open lucht brandende of smeulende voorwerpen
te laten vallen of te laten liggen. Overtreding van dit
verbod is strafbaar. Het verbod geldt tot en met 1
oktober 2022.
Toelichting
In natuurgebieden met bos, heide, gras of duinen
neemt de kans op natuurbrand toe bij droog weer. Een
natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en
onvoorspelbaar ontwikkelen of uitbreiden, maar ook bij
minder droge periodes is het risico in de natuur op
Vlieland hoger dan in andere gebieden. Ondanks
regenval is hier vaak sprake van droogte en een lage
grondwaterspiegel.

Ook in het Waddengebied heerst helaas vogelgriep.
Wat kunt ú doen om de verspreiding van vogelgriep
zoveel mogelijk te voorkomen?
Het is belangrijk de rust te bewaren in gebieden waar
veel watervogels zijn. Blijf daarom in de natuurgebieden
op de paden. Houd honden waar nodig aan de lijn.
Geef geen voer aan watervogels en laat vogels, vooral
groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen
ze het virus verder verspreiden.
Ziet u een zieke vogel, raak deze
dan niet aan maar kijk op de
website van de Veiligheidsregio
Fryslân óf en hoe je hier melding
van moet doen:
https://bit.ly/3J1OTB0
Of scan de QR-code.

fietsvrije Dorpsstraat
In de maanden juli en augustus krijgen voetgangers
weer alle ruimte in de Dorpsstraat. Tussen 11:00 en
18:00 uur zullen fietsen worden geweerd. Het is tussen
deze tijdstippen niet toegestaan te fietsen of je fiets te
parkeren in de Dorpsstraat. In 2020 is deze maatregel
ingesteld in verband met de toen geldende
coronamaatregelen. Omdat de ruimte die daarmee
ontstond door de inwoners en toeristen als erg prettig
werd ervaren is vorig jaar besloten de maatregel elke
zomer in te stellen.
Een kleine aanpassing van de maatregel is dat deze nu
niet meer geldt voor de hele Dorpsstraat, maar voor het
gedeelte van de coupure tot aan de oude bibliotheek.
Naast de informatieborden die eerder al bij de ingangen
naar de Dorpsstraat werden geplaatst, zullen er nu ook
borden aan de afvalcontainers in de straat worden
bevestigd waarmee mensen op het verbod voor fietsen
worden gewezen.

Voorkomen van brand
Gooi afval, met name glas en sigarettenpeuken in de
afvalbak. Parkeer je auto niet in hoog droog gras.
Denk eraan dat ook in je tuin of naast je woning een
natuurbrand kan ontstaan. Wees voorzichtig met
barbecueën, vuurkorven en opslag rondom je
(vakantie)huis.
Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk
gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of
stuk glas kan - ook vanuit je tuin - al de oorzaak zijn van
een brand die een enorm natuurgebied verwoest.

let op: geiten los bij de
Kikkerbult
Bij de Kikkerbult is gestart met een
virtueel raster. Acht geiten hebben
een zenderkastje met gps om de nek.
Ze krijgen geluiden die steeds harder
worden en uiteindelijk een elektronische
prikkeling als ze over de virtuele lijn
lopen. Er staat geen raster omheen,
dus houd je hond aan de lijn, zoals dat
altijd al moet. Op de toegangspaden
zetten we extra
waarschuwingspaneeltjes.
Meer info:
www.boswachtersblog.nl/vlieland
Of scan de QR-code

geslaagd!
Bij de
eindexamenkandidaten
VMBO TL die we vorige
week feliciteerden met hun
diploma was een naam
weggevallen. Daarom excuus en alsnog van harte
gefeliciteerd aan:

Senna van Wakeren!
Deze week feliciteren we ook de KB-leerlingen van De
Jutter die zijn geslaagd:

Etienne François
Fleur Geertzen
Mischa Koning en
Thijn van Koot
Van harte gefeliciteerd!

musical Jungle Beat

Groep 8 en 6/7 spelen op
dinsdag 21 juni, 19.00 uur in De Jutter
de musical
Jungle Beat!
Voor het eerst in twee jaar is het mogelijk om dit weer voor een groot publiek te doen. Natuurlijk zijn ouders, familie en
vrienden al door de kinderen uitgenodigd. Maar via deze weg nodigen we u ook van harte uit om deze spectaculaire
musical met ons mee te beleven.
Mocht u willen komen kijken, stuur dan een mailtje naar info@dejutter.nl of bel ons op: 0562-452772.
Als u al uitgenodigd bent hoeft u niet meer te mailen of te bellen.
Tot dinsdag!
Team De Jutter

