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afsluiting Dorpsstraat 
voor fietsers  
Van 1 juli tot en met 31 augustus is de 
Dorpsstraat weer afgesloten voor fietsen 
tussen 11:00 en 18:00 uur. Je mag je 
fiets er dan ook niet parkeren. Fietsen 
kunnen gestald worden op de 
fietsparkeervakken zoals die staan 
aangegeven op de informatieborden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

gratis covid zelftests voor inwoners 
Corona steekt weer de kop op, ook op Vlieland. Heb je klachten? Doe een 
zelftest! Het is wel handig als je die alvast in huis hebt. Inwoners van 
Vlieland en seizoenpersoneel dat op Vlieland werkt kunnen per persoon 
drie gratis testen ophalen in het gemeentehuis tijdens openingstijden. 
Is de test positief? Kijk dan op https://bit.ly/3bE85ZP wat je moet doen (en 
laten)! Of scan de QR-code. 
 

grof huishoudelijk afval 
Op dinsdag 5 juli wordt het grof huishoudelijk afval ingezameld. Onder grof 
huishoudelijk afval vallen bijvoorbeeld vloerbedekking en (tuin)meubels 
maar geen oud ijzer, tuinafval, bouw- en sloopafval. Als u grof huishoudelijk 
afval wilt aanbieden, kunt u dit van tevoren telefonisch opgeven via 
telefoonnummer 0562-452700 (tot uiterlijk maandag 4 juli 16.00 uur) of via 
de website, scan de QR-code. 
 

uitnodiging presentatie reconstructie en 
herinrichting Kampweg 
De gemeente wil in 2024 de Kampweg opnieuw gaan construeren en inrichten. 
Mogelijkheden om de verkeersveiligheid van de Kampweg te verbeteren zijn in 
opdracht van de gemeente onderzocht door verkeerstechnisch adviesbureau 
BonoTraffics. De resultaten van deze analyse, evenals mogelijke 
oplossingsrichtingen, worden gepresenteerd en toegelicht in een bijeenkomst op: 
donderdag 7 juli om 19.30 uur  
(inloop vanaf 19.15 uur) 
in het pas geopende dorpshuis (Lutinelaan 2c) 
Hierbij nodigen wij u graag uit om aanwezig te zijn op deze avond, om mee te 
denken en/of ideeën aan te reiken die kunnen bijdragen aan de uitwerking van het 
ontwerp, het gewenste wegprofiel en ook de aansluitingen van de Kampweg met 
kruisende paden en wegen. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. 
 

subsidieregeling voor kleine energiebesparende 
maatregelen  
Iedereen die op Vlieland een huur- of koopwoning permanent bewoont kan 
in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal € 80 voor kleine 
energiebesparende maatregelen aan de woning. Bijvoorbeeld voor 
kierafdichting, vervanging van een oude koelkast door een koelkast A+++,  
aanschaf van een droogmolen of bijvoorbeeld een energieadvies. U kunt 
de subsidie aanvragen tot 31 december 2022. Voor meer informatie over 
de voorwaarden en het aanvraagformulier, scan de (QR-code). 

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 
 

 

https://bit.ly/3bE85ZP
http://www.vlieland.nl/


 
  

 

verleende reguliere 
omgevingsvergunningen 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn verleend: 
voor bouwen 
• Voor het verwijderen van een tussenmuur in het pand 

Bremweg 1 te Vlieland (verzonden 27 juni 2022). 
• Voor het vervangen en uitbreiden van de bestaande 

fietsenstalling op het perceel Duinkersoord 113 te 
Vlieland (verzonden 28 juni 2022). 

voor handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening 
• Voor de tijdelijke huur van het pand Rozebottelweg 2 

voor personeelshuisvesting in de periode 15 juli-28 
augustus 2022 (verzonden 28 juni 2022). 

 

besluit tot verlenging van de 
afdoeningstermijn met zes weken 
voor bouwen 
• Voor de verbouw van het pand Duinkersoord 77 te 

Vlieland (ingekomen 10 mei 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. 
 

BERICHT VAN REDERIJ DOEKSEN 
uitbreiding hoge autodekcapaciteit 
In het hoogseizoen is er al enige tijd sprake van een 
tekort aan hoge autodekcapaciteit op de populaire 
tijdstippen op de lijn naar Vlieland. Hier worden we 
regelmatig over aangesproken en we beschouwen het 
als onze verantwoordelijkheid om Vlieland zo goed 
mogelijk te bedienen, ook al is de vrachtmarkt een vrije 
markt. We zijn met Rederij Wadden Transport (RWT) 
overeengekomen, dat we RWT voor voorlopig vijf 
vrijdagen in juli inhuren (1, 8, 15, 22 en 29 juli) om meer 
hoge autodekruimte naar Vlieland te kunnen bieden. De 
vertrektijden zijn op die dagen: H–V 07:00 uur en Vd – 
Harlingen 15.15 uur. Op deze afvaarten worden 
uitsluitend hoge voertuigen meegenomen, inclusief 
maximaal twaalf chauffeurs. Als het harder waait dan 7 
bft. moeten de mensen die deze afvaarten boeken 
rekening houden met vertraging of uitval.  
We gaan bekijken hoeveel er uiteindelijk van deze 
afvaarten gebruik wordt gemaakt en nemen daarna een 
besluit over een eventueel vervolg. Boekingen kunnen 
op de normale manier gemaakt worden. Alle 
bevrachters zijn inmiddels geïnformeerd over deze 
extra afvaarttijden en de mogelijkheid hierop te boeken. 
 
 
 
 
 
 
 

BERICHT VAN 
 

Stichting Rekreatiebelangen Vlieland zoekt per direct 
een enthousiaste  

allround medewerker/ 
medewerker bakkerij supermarkt  
voor de nieuwe supermarkt op kampeerterrein 
Stortemelk (geopend van 1 april tot 1 oktober). 
 
Je bent verantwoordelijk voor de bakkerij én tevens 
allround medewerker van de Stortemelk vakantie-super. 
Je gaat voor het beste resultaat van de bakkerij en bent 
daarbij verantwoordelijk voor het efficiënt laten verlopen 
van alle voorkomende taken en werkzaamheden, van 
inkoop tot verkoop. In het hoogseizoen stuur je ook 
vakantiekrachten aan die in de bakkerij werken. 
In het voor- en naseizoen ondersteun je waar mogelijk 
de bedrijfsleiders bij alle voorkomende 
werkzaamheden. Je helpt bij het gereed maken van de 
supermarkt vanaf eind februari en bij het afsluiten van 
het seizoen in oktober (zo nodig november).  
We bieden: 
 een leuke en verantwoordelijke baan op 

Stortemelk; 
 een jaarrond flexitimer-baan (we denken aan een 

constructie waarbij in de periode april – oktober 
minimaal 24 uur per week gewerkt wordt en in de 
periode november – maart minimaal 12 uur per 
week, maar veel is bespreekbaar); 

 deelname in het ABP pensioenfonds. 
 Een salaris conform cao recreatie  
Wij vragen: 
 minimaal een afgeronde VMBO-opleiding, 

eventueel aangevuld met relevante vakdiploma’s; 
 een commerciële, service- en resultaatgerichte 

instelling; 
 een flexibele inzet. 
Indien deze functie je aanspreekt, mail dan vóór 7 juli 
een sollicitatiebrief met cv naar sol@stortemelk.nl, t.a.v. 
Jeltsje Osinga-Groenhuis (adjunct-directeur van 
Stichting Rekreatiebelangen Vlieland). 
Wil je eerst meer informatie? Bel dan naar Dick 
Spreeuwers 06-51032701 (bedrijfsleider winkel) of 
Robert Algra (bedrijfsleider winkel) 06-28227653, liefst 
na 14.00 uur. 
 

BERICHT VAN ST .  MUZIEKONDERWIJS  

proeflessen zang en piano 9 juli  
De Stichting Muziekonderwijs Vlieland heeft zang- en 
pianodocente Femke de Boer bereid gevonden om (bij 
voldoende belangstelling) zang- en pianolessen op 
Vlieland te gaan geven. Op 9 juli is zij van 11:00 uur tot 
16:30 uur op Vlieland om belangstellenden een gratis 
proefles te geven. Heb je hiervoor belangstelling geef je 
dan rechtstreeks bij haar op, tel.: 06-3056 2079 
Bij voldoende deelnemers zal Femke vanaf september 
met de lessen starten. De frequentie wordt in overleg 
met de deelnemers vastgesteld, maar niet vaker dan 
eens per twee weken. De leskosten worden voor de 
helft gesubsidieerd door de Stichting Muziekonderwijs. 
Dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. 
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