
 

 

Jaargang 24, nummer 24   25 juni 2022 

 
 

‘toekomststoel’ geïnstalleerd 
Zoals in de vorige nieuwsbrief was aangekondigd heeft de ‘toekomststoel’ een plek 
gekregen in de raadzaal van het gemeentehuis. De lege stoel symboliseert de 
toekomstige generaties en herinnert de gemeenteraad er aan met hen rekening te 
houden bij het nemen van zijn beslissingen. De stoel is gemaakt door leerlingen van 
De Jutter. Op de foto meester Cees Visser, leerlingen van De Jutter en de 
gemeenteraadsleden met hun voorzitter. 
 

verleende vergunningen 
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen/ontheffingen heeft 
verleend: 
Strandexploitatievergunning 

• Paal 50, instructie strand- en watersporten, verleend 17 juni 2022 
• Vlieland Outdoorcenter, instructie strand- en watersporten, verleend 17 juni 2022 

Ontheffing drank en Horecawet 
• TCV’91, ontheffing schenktijden van 23 juli t/m 29 juli en van 5 augustus t/m 12 

augustus 2022, verleend 17 juni 2022 
Evenementenvergunning 

• Podium Vlieland, vertoning buitenfilms, 24 juni t/m 4 september, diverse locaties, 
verleend 17 juni 2022 

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. 
 

ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning 
zijn ingekomen: 
voor bouwen 
• Voor het verwijderen van een tussenmuur in het pand Bremweg 1 te Vlieland 

(ingekomen 20 juni 2022). 
• Voor tijdelijke maatregelen voor het stallen van fietsen en plaatsen van borden in 

de omgeving van de Dorpsstraat te Vlieland (ingekomen 21 juni 2022). 
• Voor het tijdelijk plaatsen van zonnebrandpalen bij het Badhuys en op 

Kampeerterrein Stortemelk te Vlieland (ingekomen 22 juni 2022). 
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562-452707, e-mail: bwt@vlieland.nl. 

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/


 
  

 

woensdag 29 juni gesloten 
Woensdag 29 juni zijn zowel het gemeentehuis als de 
gemeentewerf (milieustraat) gesloten. 
 

verkeershinder 
Maandag 27 juni gaan stratenmakers aan het begin van 
de Dorpsstraat herstelwerkzaamheden verrichten aan het 
straatwerk. Hierdoor zal er af en toe verkeershinder 
ontstaan waardoor auto’s er niet langs kunnen. 
 

1 juli wijziging bloktijden  
Voor de maanden juli en augustus gelden er aangepaste 
bloktijden voor de Dorpsstraat. 
De houders van A-ontheffingen mogen dan  
van 6.30 tot 09.30 uur en van 17.30 tot 19.30 uur 
met hun motorvoertuig in de Dorpsstraat komen. 
In afwijking van bovengenoemde bloktijden is, ten 
behoeve van een adequate bevoorrading van in de 
Dorpsstraat gevestigde bedrijven, besloten voor Firma 
Pronk Transport, Firma TST en drankengroothandel 
Houter B.V. de volgende bloktijden van toepassing te laten 
zijn: van 06.30 tot 09.30 uur; van 12.00 tot 14.00 uur en 
van 17.30 tot 19.30 uur 
 

Ook geldt dat: 
• de bloktijden niet van toepassing zijn voor de huisarts en 

op het WVG (WMO)-vervoer door taxibedrijven indien 
het inwoners van Vlieland betreft 

• de bloktijden bij storingen, calamiteiten en dergelijke niet 
van toepassing zijn voor nutsbedrijven en hulpdiensten 

• het ten behoeve van de levering van het kelderbier wordt 
toegestaan dat leverancier Heineken na aankomst van 
de ochtendboot de Dorpsstraat in mag om het bier af te 
leveren 

• in incidentele gevallen kan worden afgeweken van de 
bloktijden zoals bij verhuizingen, en geld- en 
waardetransporten 

• buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden geen 
toestemming meer zal worden verleend aan individuele 
ondernemers om buiten de bloktijden in de Dorpsstraat 
te mogen rijden 

• gebruik van paardentractie, bijvoorbeeld ten behoeve 
van het bagagevervoer ook buiten de bloktijden mogelijk 
is mits na 9.30 uur de verplichte rijrichting (van oost naar 
west) daarbij in acht wordt genomen 

• aan de stichting ophaaldienst (drumband) de 
mogelijkheid wordt geboden om op zaterdag tussen 
12.00 uur en 14.00 uur de drumbandschuur gelegen aan 
de Dorpsstraat 19 te bevoorraden met gebruik van een 
gemotoriseerd voertuig waarbij men de Dorpsstraat weer 
via de Boereglop dient te verlaten. Tussen deze tijden is 
het ze toegestaan éénmaal door de gehele Dorpsstraat 
te rijden voor het ophalen van oud ijzer en verkoopbare 
zaken 

Ook is de Dorpsstraat vanaf 1 juli weer gesloten voor 
fietsen tussen 11:00 en 18:00 uur. 
 

vertrokken naar onbekende 
bestemming (BRP) 
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en 
Ondersteuning is gebleken dat onderstaand persoon niet 
meer woont op het adres waar hij volgens de BRP (Basis 
Registratie Personen) staat ingeschreven. Namens de 
burgemeester van Vlieland maakt de teamleider van de 
afdeling Uitvoering & Ondersteuning bekend dat de 
bijhouding van onderstaande persoonslijst is opgeschort. 
Dit betekent dat hij per 21 mei 2022, niet meer op dat 
adres staan ingeschreven, maar geregistreerd staat als 
vertrokken naar adres onbekend. 
Geslachtsnaam en voornaam  geboortedatum 

Lapár, Tomáš   13-10-1995 

toelage uitwonende studenten 
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen 
in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van 
maximaal   € 172,34 per maand. 
Het betreft de leerlingen tot en met 17 jaar die aan de 
vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar 
en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet 
onderwijs (HAVO, VWO) komen hiervoor in aanmerking. 
Bij een inkomen lager dan € 38.074,46 ontvangt u de 
maximale toelage. Is uw iets inkomen hoger dan dit 
bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meer 
verdiende euro af.  
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? 
Dien dan toch een aanvraag in. 
 
Aanvragen toelage 
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar 
2022/2023 moet vóór 1 maart 2023 bij de gemeente 
binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moeten ook een 
aantal bijlagen ingeleverd worden: 
 een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is 
 een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven 

aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft 
ingevuld 

 een inkomensverklaring van de 
belastingdienst van het kalenderjaar 2020 
waar uw verzamelinkomen uit blijkt. Deze 
kunt u opvragen via de website van de 
belastingdienst. De  gemeentelijke 
toelage kan digitaal worden aangevraagd 
via https://bit.ly/3NgSxrQ of scan de QR-
code:  

De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Ameland. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 0519 555 555 of info@ameland.nl. 
 

even voorstellen 
In de gemeentelijke organisatie zijn er de afgelopen tijd 
nogal wat nieuwe gezichten bijgekomen. Wie zijn dat en 
wat doen ze voor werk? En wat doen eigenlijk de mensen 
die er al (veel) langer werken? 
Deze week stellen we aan je voor: 
 

Frank Fennis 
Frank Fennis, (43 jaar), is op 1 juni 
2022 in dienst gekomen bij de 
buitendienst als medewerker 
Onderhoud Infrastructuur en Afval. Hij 
is getrouwd met Tamara en vader van 
Jaidy (11) en Dinley (9). Frank is 
geboren in Hilversum en woont samen 
met zijn gezin in Nieuwegein. 
“Sinds 1981 kom ik op Vlieland met mijn familie om 
zomervakanties te vieren en op bezoek te gaan bij de oom 
van mijn vader, Theo Fennis. hij woonde in de Dorpsstraat 
en was erg actief op Vlieland. Naarmate ik ouder werd en 
Vlieland beter ging bekijken sloot ik het in mijn hart en 
werd het mijn droom om ooit op Vlieland te kunnen 
wonen. Ik had voor ogen dat dit na mijn pensioen 
werkelijkheid kon worden, maar door de vacature die 
beschikbaar kwam bij de gemeente werd mijn droom een 
stuk sneller werkelijkheid. Nu woon ik doordeweeks op 
Vlieland en ga ik in de weekenden naar Nieuwegein om 
tijd met mijn gezin door te brengen. Als mijn oudste 
dochter volgend jaar groep 8 heeft afgerond en er een 
huis beschikbaar is, zullen wij permanent met het hele 
gezin op Vlieland gaan wonen. Mijn kinderen kunnen dan 
onderwijs volgen op de Jutter en mijn vrouw, Tamara, zal 
vanuit huis op Vlieland haar eigen werk blijven doen.” 

https://bit.ly/3NgSxrQ
mailto:info@ameland.nl
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