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slimme 
zonnebrandpalen 
bij strandovergangen 
 
Vanaf volgende week donderdag staan 
er bij de strandovergang bij de Bolder 
en bij ’t Badhuys “zonnebrandpalen”. 
Een gezamenlijk initiatief van de 
gemeente, Kampeerterrein Stortemelk 
en ’t Badhuys. Iedereen kan hier gratis 
milieuvriendelijke zonnebrandcreme 
tappen. 
 
Oeps, zonnebrand vergeten… 
We herkennen het allemaal wel, na 
een mooie zonnige dag kom je dan 
knalrood thuis. Daarom zijn de slimme 
zonnebrandpalen geplaatst, je kan je 
hier gratis insmeren én hij toont 
wanneer je moet smeren.  
Goed smeren is belangrijk, maar 
mensen staan vaak niet stil bij de 
blijvende schade die verbranding van 
de huid oplevert. Maar liefst 20% van 
de Nederlanders krijgt te maken met 
een vorm van huidkanker.  
De zonnebrandpaal helpt 
voorbijgangers zich bewust te worden 
van het belang van smeren. Want wat 
blijkt? De gemiddelde Nederlander zou 
zich beter kunnen beschermen tegen 
de gevaren van de zon. Nederland 
staat op de tweede plaats qua aantal 
gevallen van melanoom in de EU. 
 
Terugdringen huidkanker 
Huidkanker is, met 52%, de meeste 
voorkomende kanker in Nederland. Het 
aantal diagnoses is de afgelopen jaren 

hard opgelopen, inmiddels zijn er meer dan 70.000 nieuwe jaarlijkse gevallen. De 
grootste oorzaak is te lange blootstelling van de huid aan de zon. De oplossing is 
daarom vrij simpel: Smeren, kleren en weren. 
 
Smeeradvies 
Op de zonnebrandpaal wordt je geadviseerd of je wel of niet dient te smeren. Dit 
wordt gedaan op basis van hoe hoog de UV-index – het risico om te verbranden – op 
dat moment is. Vanaf UV-Index 3 wordt insmeren belangrijk, na 25 minuten kan een 
onbeschermde huid al roodkleuren. In Nederland loopt het smeerseizoen vanaf 
ongeveer mei tot en met september. 
 

dinsdag12 juli ophaaldag bruin- en 
witgoed  
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens kunt u op 
deze dag aan de weg zetten. Meld uw wit- en bruingoedafval 
tenminste één werkdag voor de ophaaldag aan. Dit kunt u 
telefonisch doen of via de website van de gemeente, scan de QR-code. 
 

vrijdag 15 juli ophaaldag klein chemisch afval 
Op deze dag kunt u de rode miliuebox goed afgesloten langs de straat zetten. Deze 
zal worden geleegd door de chemokar. Vloeibare en gevaarlijke stoffen worden 
alleen meegenomen als ze in een goed gesloten verpakking zitten. Vermeld altijd de 
inhoud op de verpakking. 

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 
 
Gebiedsteam Vlieland 
(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/


 
  

 

raadsvergadering  
maandag 11 juli 2022 
aanvang 19:30 uur raadzaal 
 
U bent van harte welkom om de 
vergadering bij de wonen. De 
vergadering is ook rechtstreeks te 
volgen via de website van de 
gemeente: 
https://vlieland.raadsinformatie.nl/ 
Of scan de QR-code.  
 
Agenda 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2022 

b: Overzicht moties/toezeggingen per 20 juni 2022 
 
Informeren 
3. Mededelingen college 
4. Informatie van het college 
5. Ingekomen stukken 
6. Vragenuurtje 
7. Spreekrecht voor burgers 
 
Besluiten 
8. Kadernota 2023-2026 
9. Jaarrekening 2021 Dienst Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Noardwest Fryslân  
10. Intrekken verordening studie-toeslag 
11. 3e Begrotingswijziging 2022 
12. Benoeming leden diverse commissies 
13. Sluiting 
 
Alle bijbehorende stukken liggen (op 
afspraak) ter inzage op het 
gemeentehuis en zijn terug te vinden 
op de website van de gemeente: 
https://bit.ly/3anfJrg, of scan de QR-
code.  
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 met griffier Magda Brinksma, telefoon 
06-38739152  of griffier@vlieland.nl. 
 

voortgang formatie 
Op vrijdag 1 juli heeft de gemeenteraad afgesproken 
om gezamenlijk voor de komende vier jaren een 
raadsakkoord op hoofdlijnen op te stellen. De 
raadsleden laten zich hierbij begeleiden door de heer 
Rieks Osinga (docent/onderzoeker aan de NHL 
Stenden Hogeschool/Thorbecke Academie) en gaan 
hier de komende weken mee aan de slag. De werving 
van nieuwe wethouders wordt daarna opgepakt.  
 

kennisgeving incidentele 
festiviteit 
De burgemeester van Vlieland heeft een kennisgeving 
ontvangen van: 
Stichting Flidunen, De Uitlegger 2 te Vlieland voor een 
feest op het buitenterrein op zondag 31 juli 2022 van 
17.00 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). 
 
 

verleende vergunningen 
De Burgemeester maakt bekend dat hij de volgende 
vergunning heeft verleend: 
Evenementenvergunning 
• WestCord Hotel De Wadden, versterkte muziek 

tijdens de braderie, 20 juli, 3 en 17 augustus, van 
14.00 uur tot 19.30 uur; verleend 5 juli 2022. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden bezwaar maken tegen bovenstaande 
vergunning. 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. Het bezwaar richten aan: de 
burgemeester van Vlieland. Nadere informatie over de 
vergunning kunt u inwinnen aan het loket in het 
gemeentehuis. 
 

ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende 
aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen: 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
• Voor de verbouw en verduurzaming van het pand 

Dorpsstraat 114-116 te Vlieland (ingekomen 30 juni 
2022). 

voor milieu 
• Voor een actualisatie van te accepteren Euralcodes 

voor de locatie Havenweg 17A te Vlieland 
ingekomen 4 juli 2022). 

voor bouwen 
• Voor (de legalisatie van) het plaatsen van drie 

permanente fietsenrekken aan de Willem de 
Vlaminghweg te Vlieland (ingekomen 5 juli 2022). 

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

verleende reguliere 
omgevingsvergunningen 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn verleend: 
voor bouwen 
• Voor tijdelijke maatregelen voor het stallen van 

fietsen en plaatsen van borden in de omgeving van 
de Dorpsstraat te Vlieland (verleend 7 juli 2022). 

• Voor het tijdelijk plaatsen van zonnebrandpalen bij 
het Badhuys en op Kampeerterrein Stortemelk te 
Vlieland (verzonden 7 juli 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. 
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afsluiting Dorpsstraat voor 
fietsers 
Het is weer even wennen, maar tot en met 31 augustus 
is de Dorpsstraat tussen 11:00 en 18:00 uur weer 
afgesloten voor fietsers en fietsen. Deze maatregel 
kwam in eerste instantie voort uit de corona-
maatregelen, maar werd door gebruikers van de 
Dorpsstraat zó gewaardeerd, dat na een enquête in 
december 2020 is besloten de maatregel voortaan in de 
zomermaanden voort te zetten. 
Met onze communicatiecampagne, vormgegeven door 
de Vlielandse zusjes Visser, mikken we op 
medewerking van zowel gasten als eilanders. Je kunt er 
niet meer omheen, er staan vele informatieborden: bij 
de ingangen van de Dorpsstraat en bij de toegang via 
de gloppen maar ook aan de afvalbakken in de 
Dorpsstraat. Er zijn posters uitgedeeld aan de 
ondernemingen in de Dorpsstraat om op te hangen en 
flyers om uit te delen. 
Evengoed zullen er altijd mensen zijn die het toch niet 
gezien hebben of zich er niks van aantrekken. Vaak 
helpt het om deze mensen hier vriendelijk op aan te 
spreken. 
Op gezette tijden zullen BOA’s mensen ook aanspreken 
op het negeren van het verbod. In het uiterste geval 
kunnen ze zelfs bekeuringen uitdelen. 
Laten we proberen samen ervoor te zorgen dat 
voetgangers alle ruimte krijgen in de Dorpsstraat!  
 

gratis covid zelftests voor 
inwoners en seizoenpersoneel 

 
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. 
Ondernemers mogen ook testen 
ophalen voor hun werknemers. 

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 ook: wat doen eigenlijk de 
mensen die er al (veel) langer werken? 
Deze week stellen we aan je voor: 
 

Jack Freijer 
Per 1 juli ben ik het team Financiën komen versterken. 
Binnen Financiën zal ik mij voornamelijk gaan bezig 
houden met de beleidsmatige kant zoals de 
jaarrekening, begroting, interne controles en 
rechtmatigheid. Maar ook met de dagelijkse 
administratie draaiende houden (betalingen, facturen et 
cetera) bij afwezigheid van één van de collega’s. Verder 
ben ik sparringpartner voor collega’s die financieel 
advies willen bij bijvoorbeeld projecten.  
Na een aantal jaren als interim 
te hebben gewerkt kijk ik uit 
naar de samenwerking op het 
mooie Vlieland. Een eiland wat 
ik al (ambtelijk) kende vanuit 
mijn positie als Teamleider 
Financiën op Texel en waarbij 
dit een hernieuwde 
kennismaking was met de 
collega’s. Ik ben 57 jaar oud en 
woon sinds 2018 met mijn 
huidige vriendin in Roden. 
Daarvoor altijd woonachtig 
geweest in Den Helder dus gewend aan wind en 
zout…. Ik heb vanuit mijn vorige huwelijk twee zoons 
waarvan de jongste woont en studeert in Amsterdam en 
mijn oudste beroepsmilitair is. Nu nog twee (bonus) 
dochters in huis wonen waarvan er één verwoede 
pogingen doet om een kamer te krijgen in Groningen in 
verband met haar aanstaande studie aan de ALO.  De 
planning is om zo veel als mogelijk fysiek aanwezig te 
zijn op het eiland, rekening houdend met de 
beschikbaarheid van overnachtingen. 
Contactgegevens Jack Freijer: j.freijer@vlieland.nl 
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Wij zoeken een gezellige collega! 
 

vacature VVV Vlieland:  
 

allround medewerker, 
 

uren volgens rooster en in overleg 
Op het VVV-kantoor tegenover de Veerhaven worden 
onze gasten het hele jaar door dagelijks hartelijk 
welkom geheten. Bezoekers kunnen er terecht voor 
informatie over het eiland, accommodaties, bedrijven, 
activiteiten, bezienswaardigheden, veerboot en ov-
aansluitingen, en de meest uiteenlopende andere 
vragen. Deze baliefunctie is niet weg te denken op een 
toeristisch eiland als Vlieland, maar ook per mail, 
telefoon, via de website vlieland.net en via sociale 
media functioneert de VVV als een vraagbaak voor 
bezoekers en eilanders. Naast deze 
informatieverstrekking, verzorgt de VVV Vlieland 
logiesbemiddeling en sleutelbeheer voor haar leden, 
reserveringen voor accommodaties en boekingen voor 
nagenoeg alle excursies op Vlieland. Het VVV-kantoor 
is daartoe op werkdagen geopend van 09.00-17.00 uur, 
zaterdag van 10.00-13.00 uur en 15.00-17.00 uur, 
zondag van 10.00-12.00 uur en alle avonden bij 
aankomst van de veerboot en sneldienst. 
Twee van onze collega’s gaan een andere droombaan 
vervullen. En een collega mag van haar pensioen gaan 
genieten. Om die reden hebben wij ruimte voor in ieder 
geval twee nieuwe collega’s. We zijn per direct op zoek 
en streven naar een zo gevarieerd mogelijk team, 
daarom roepen wij ook nadrukkelijk mannelijke 
kandidaten op om zich te melden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Functieomschrijving 
Wij zijn op zoek naar collega’s die alle voorkomende 
werkzaamheden verrichten (balie, telefoon, boekingen, 
social media etc.) en daarnaast ook zelfstandig andere 
klussen kunnen aanpakken. Af en toe een 
weekenddienst hoort bij de baan. 
 
Functie-eisen:  
 Aanpakker met een proactieve instelling 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden, in 

woord en geschrift  
 Klantvriendelijk 
 Betrouwbaar 
 Flexibel 
 Collegiaal 
 Minimaal MBO-niveau  
 
Wij bieden:  
 Een afwisselende functie op basis van een 

jaarcontract, met mogelijkheid tot vaste aanstelling 
 Een proeftijd van 2 maanden 
 Een salaris volgens CAO voor de VVV  
 
Meer informatie:  
De VVV Vlieland kan geen woonruimte aanbieden. Als 
je aanvullende vragen hebt kunt je altijd contact 
opnemen met Linda van Dort:  Linda@vlieland.net. 
Heb je interesse in deze functie, mail dan je CV en 
motivatie vóór uiterlijk 24 juli naar Linda@vlieland.net. 
 
 
 

mailto:Linda@vlieland.net
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