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tijdelijk ander contactpersoon Boswijk 
Vanwege ziekte van de huidige gemeentelijke projectleider van 
Boswijk neemt Evert van der Klundert die taak voorlopig waar. Dat 
betekent dat u hem de komende tijd in Boswijk kunt aantreffen. 
Technische problemen aan de woningen meldt u bij het 
servicenummer van WoonFriesland: (088) 9952222. 

 
ingekomen aanvraag omgevingsvergunning 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is 
ingekomen: 
voor slopen en/of asbest verwijderen 
 Voor sloop van en asbestverwijdering in het pand Fortweg 1 te Vlieland 

(ingekomen 11 juli 2022). 
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562-452707, e-mail: bwt@vlieland.nl. 
 
verleende reguliere omgevingsvergunning 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend: 
voor slopen en/of asbest verwijderen 
 Voor sloop van en asbestverwijdering in het pand Fortweg 1 te Vlieland 

(verzonden 12juli 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. 

 
omgevingsvisie gemeente Vlieland vastgesteld 
De Omgevingsvisie van de gemeente Vlieland is via een lang en zorgvuldig traject 
met de gemeenteraad en de samenleving tot stand gekomen. Vanaf 7 februari 2022 
heeft de ontwerp Omgevingsvisie zes weken ter visie gelegen. Op 1 maart 2022 is 
een inloopbijeenkomst georganiseerd waar mensen vragen konden stellen en 
presentaties konden bijwonen. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. 
Wel zijn er enkele ambtshalve en tekstuele aanpassingen in het ontwerp 
aangebracht. Het college heeft met deze aanpassingen ingestemd, waarna de 
gemeenteraad op 24 mei 2022 in een openbare raadsvergadering het besluit 
genomen heeft de Omgevingsvisie Vlieland met als ondertitel “langzaam 
meebewegen” definitief vast te stellen. 
 
U kunt de Omgevingsvisie inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of op 
afspraak. 
De Omgevingsvisie is ook digitaal beschikbaar: 
- via de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 

het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is: 
NL.IMRO.0096.20190764-VG01 

- op Overheid.nl officiële bekendmakingen  
Tegen de vastgestelde Omgevingsvisie kan geen beroep worden aangetekend. 

 
tuinafval 
Op dinsdag 17 mei wordt tuinafval opgehaald. U hoeft uw tuinafval niet op te geven; 
de auto rijdt een vaste route. Eigenaren van een vakantiewoning in het 
zomerhuizenterrein kunnen hun tuinafval in de daarvoor bestemde vakken bij de 
ondergrondse containers deponeren. 
  

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://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.vlieland.nl/


kort verslag raadsvergadering 11 juli 
2022 
Raadslid Jan Doeke Tammes was verhinderd. 
Voorzitter Michiel Schrier complimenteerde de raad 
voor het proces om tot een raadsakkoord te komen en 
met het besluit om na de zomer onder leiding van een 
extern deskundige te gaan werken aan de onderlinge 
verhoudingen.

Burgemeester Schrier meldde dat er op 20 juli een 
gesprek zal plaatsvinden met de bewoners van de 
Nieuwestraat over de verkeersveiligheid en na de 
zomer met de met omwonenden van de 
Berkenlaan/Dennenlaan over de nieuwe 
parkeerplaatsen. Verder deed hij de volgende 
mededelingen. 

Er is afgelopen week samen met alle Friese 
gemeenten, het Wetterskip en de Provincie een 
convenant afgesloten om ondermijning tegen te gaan. 

Op 22 juni is de stuurgroep van het Programma 
Waddeneilanden aanwezig geweest bij het 
commissiedebat Regio Deals in de Tweede Kamer en 
heeft gesproken met kamerlid Stieneke van der Graaf 
en met minister Hanke Bruins Slot. De deadline voor de 
Regio Deals ligt op 22 november en de eilanden liggen 
mooi op schema voor het indienen van voorstellen. 

Naar aanleiding van het concert dat is gegeven door 
het Orkest van de Koninklijke Marechaussee, heeft de 
gemeente van de heer Sijpestein een muziekstuk, een 
mars, ontvangen die hij speciaal heeft geschreven voor 
Vlieland. 

NLV wees op de urgentie van de start van de tandarts 
op Vlieland. De burgemeester antwoordde dat het 
verzoek om subsidie bij het IMF de volgende tender 
wordt ingediend en dat de verwachting is dat de 
tandarts 1 januari kan beginnen. Er moet overigens nog 
dekking worden gezocht voor een eenmalige 
investering van € 36.000. 

Lijst Fier wees op de actieve bijdrage aan de 
Energietransitie door Omrin, waarbij Vlieland is 
aangesloten en vraagt of het college deze weg ook wil 
inslaan. De burgemeester antwoordde dat circulariteit 
ook één van de sporen is in het Waddenprogramma en 
dat er door de gemeente vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen al werd gewerkt aan een 
Nota Duurzaamheid. Hier zal volop mee worden 
verdergegaan als er weer twee wethouders zijn en als 
de raad zorgt dat dit wordt opgenomen in het 
raadsakkoord. 

Er waren twee burgers die gebruikmaakten van het 
spreekrecht voor burgers. De heer M. van Heeringen 
herhaalde zijn oproep voor verbetering van het 
spreekrecht. Mevrouw J. Rijlaarsdam sprak haar 
teleurstelling uit over het feit dat er zo weinig sociale 
huurwoningen voor jongeren beschikbaar waren 
gekomen na de toewijzingen in Boswijk. 

Naar aanleiding van het agendapunt 
3e begrotingswijziging meldde Lijst Fier het jammer te 
vinden dat kosten voor onderhoud van het sportveld ten 
laste zijn gekomen van het restantbudget voor de 
buursportcoach. 

Vervolgens kwam de Kadernota aan de orde, een 
voorbereiding op de begroting voor het komende jaar. 
Alle fracties waren het er over eens dat de pilot met de 
scholierenboot tussen Vlieland en Terschelling een 
vervolg moet krijgen. Er werden opmerkingen gemaakt 
over de € 5.000 die wordt uitgetrokken voor sport voor 
werknemers van de gemeente Vlieland: waarom niet 
voor alle inwoners? En er werd door GroenWit op 
gewezen dat, alvorens met de verplichte verduurzaming 
van het gemeentehuis te beginnen, er duidelijke 
plannen moeten zijn voor de locaties gemeentehuis en 
oude bibliotheek. 

Ook konden alle fracties zich vinden in het uittrekken 
van €900.000 uit de Algemene Uitkering als eigen 
bijdrage aan de Regio Deal: een goed signaal richting 
het Rijk dat wellicht helpt om de belangrijke Regio Deal 
binnen te halen als financiering van het Programma 
Waddeneilanden. 

De ontwikkelingen rond de Algemene Uitkering vanuit 
het Rijk zijn zorgelijk: het Rijk gaat minder uitkeren aan 
gemeenten die wel méér moeten gaan doen omdat het 
Rijk decentraliseert. 

Burgemeester Schrier legde uit dat de € 5.000 voor 
sport voor medewerkers van de gemeente, uitvoering 
geven aan het door de raad vastgesteld sportbeleid is. 
Deze regeling heeft te maken met goed 
werkgeverschap. Voor inwoners zijn er al diverse 
regelingen die stimuleren om te gaan sporten. 

Op een vraag van Lijst Fier antwoordde de 
burgemeester dat er in elk geval geen gat zal vallen 
tussen het einde van de pilot van de scholierenboot en 
het begin van de daaropvolgende periode. NLV wees er 
op dat ook andere partijen moeten blijven 
meefinancieren. 

GroenWit diende hierop een motie in tot het in stand 
houden van de scholierenboot, die raadsbreed werd 
aangenomen. 

Vervolgens werd er ingestemd met de jaarrekening 
2021 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Noardwest Fryslân, met het intrekken van de 
Verordening studietoeslag en met de benoeming van 
leden in diverse commissies, waarbij bij de laatste Lijst 
Stuivenga een stemverklaring indiende: hij wil dit na de 
zomer opnieuw agenderen omdat hij 
beleidsadviserende commissies wil instellen, die 
volgens hem niet alleen uit raadsleden zouden moeten 
bestaan omdat we nu 3 éénmansfracties hebben. 

Om  21:30 uur sloot de voorzitter de vergadering. De 

gemeenteraad gaat met reces tot 12 september 2022. 



Boskalis Beach Cleanup Tour
Tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting 
De Noordzee wordt de héle Noordzeekust 
schoongemaakt en jij kunt daarbij helpen! 

Je kunt je nu aanmelden voor een van de 30 etappes 
die plaatsvinden van 1 t/m 15 augustus 2022.  
Op zaterdag 6 augustus zal het strand van Vlieland 
worden bezocht. Tijdens een etappe loop je met de 
andere deelnemers een aantal kilometers van het 
startpunt naar een strandpaviljoen en ruim je het hele 
strand op. Ook staat op een aantal locaties de 
Noordzeekraam, waarbij je zonder aanmelding kan 
langskomen om opruimmaterialen te lenen en op te 
ruimen zonder de hele route te lopen.  
Dit jaar is er ook bijzondere aandacht voor de prachtige 
onderwaternatuur van de Noordzee.  
Op zondag 1 augustus start de Tour in het noorden op 
Schiermonnikoog en in het zuiden in Cadzand. Met de 
Tour laat Stichting De Noordzee zien hoeveel afval er 
op de stranden ligt en in zee terechtkomt. De Tour staat 
dit jaar in het teken van vervuiling door peuken. 
Sigarettenfilters zijn namelijk het meest gevonden afval 
op onze toeristische stranden.  
Samen kunnen we hier iets aan 
doen. Doe jij ook mee? Meld je aan 
voor de etappe op Vlieland!  
Kijk voor meer informatie over de 
etappes en om je aan te melden op 
www.beachcleanuptour.nl of gebruik 
de QR-code                                                      

dierenarts 
Zaterdag 16 augustus is de dierenarts weer op Vlieland.
Voor het maken van een afspraak en/of 
herhaalrecepten kunt u bellen met D.A.P. Noord West 
Friesland op het nummer 0517-392100 
De dierenarts is iedere derde zaterdag van de maand 
op Vlieland.

BERICHT VAN

kampvuren op het strand 
Kampeerterrein Stortemelk heeft voor het strand ter 
hoogte van het kampeerterrein een doorlopende 
kampvuurvergunning. Niets is leuker dan een gezellig 
kampvuur op een mooie zomeravond. 

Wil je een kampvuur maken op het strand ter hoogte 
van Stortemelk dan kan dit onder bepaalde 
voorwaarden. Vanaf heden dien je tijdens 
openingstijden van de receptie een aanmeldformulier af 
te halen.  

Zonder formulier is het maken van een kampvuur niet 
toegestaan. Bij het formulier ontvang je de voorschriften 
waar een kampvuur aan moet voldoen. Neem deze 
aandachtig door en zorg ervoor dat je het formulier mee 
neemt naar het strand. 

Per dag wordt er een maximaal aantal kampvuren 
toegestaan. Wij wensen jullie een fijne zomer! 

BERICHT VAN DE JUTTER 

het onderwijs op Vlieland fuseert met 
OVO Fryslân-Noord
Per 1 augustus gaat het onderwijs op Vlieland een fusie 
aan met OVO Fryslân-Noord. Dit betekent dat het 
huidige bestuur zal aftreden.  
Olchert Brouwer, Ineke Weber en Marius Jellema 
hebben zich de afgelopen jaren belangeloos ingezet 
voor het onderwijs op Vlieland.

Ook Aaldrik Haandrikman neemt per 1 augustus 
afscheid. Hij is sinds 2018 in diverse functies aan De 
Jutter verbonden geweest, de laatste jaren als 
uitvoerend bestuurder. Met zijn ervaring is hij in alle 
processen die de school de afgelopen jaren heeft 
moeten doorlopen van grote waarde gebleken.  

Namens het team van De Jutter allen heel hartelijk 
dank, 

Thijs Speelman en Cees Visser 



De gemeente Vlieland zoekt een

medewerker groenvoorziening  

voor het team Buitendienst

Wil jij werken in de buitenlucht op Vlieland? 

Heb jij groene vingers en een goede werkhouding? Ben 
je in het bezit van je rijbewijs BE en heb je ook nog 
affiniteit met techniek en/of stratenmaken? 
Dan zijn we op zoek naar jou!

Even voorstellen: 
Bij de gemeente Vlieland werken ongeveer 34 
personen, verdeeld over drie teams, team buitendienst, 
team beleid en team uitvoering & ondersteuning. De 
medewerkers hebben veel vrijheid en zelfstandigheid in 
het uitvoeren van hun werkzaamheden.  

Jouw team 
Bij de buitendienst van de gemeente werken nu negen 
mensen, die zich onder andere bezighouden met 
groenvoorziening, onderhoud van de begraafplaats, 
afvalinzameling, onderhoud van gemeentelijke 
gebouwen, waterstaatkundige werken en 
werkzaamheden aan wegen en riolen. 

Hoe ziet je werkdag eruit? 
Dat weet je eigenlijk nooit precies van tevoren, want 
elke dag is anders.

Je bent hoofdzakelijk bezig met aanleg- en 
onderhoudswerkzaamheden. Dit houdt in: maaien, 
onkruid wieden, snoeien, bladblazen, schoffelen, 
bomenonderhoud, onderhoud van de begraafplaats, 
onderhoud van wegen en bestrating en incidenteel het 
delven van graven. 
Naast groene vingers heb je ook affiniteit met techniek, 
want het gebruik en het onderhouden van 
tuingereedschappen en machines hoort ook tot je 
takenpakket.  
Maar je doet meer: je kunt soms ook ingezet worden 
voor andere werkzaamheden, zoals het inzamelen van 

afval, het oplossen van storingen of het verrichten van 
andere klusjes.  
Ook draai je mee in het rooster van de storingsdienst, 
waardoor je ‘s avonds of in het weekend opgeroepen 
kunt worden voor het oplossen van een storing.  

Wie zoeken wij? 
Jij bent een collega met een goede werkhouding en een 
positieve inzet. Je kunt je prima zelfstandig redden. Je 
bent in het bezit van rijbewijs BE en als je rijbewijs C 
hebt is dat helemaal perfect. 
Ook vrouwen wordt uitdrukkelijk verzocht te solliciteren!
Basisvaardigheden op het gebied van werken met 
machines, motorzagen, heftrucks, BHV, omgaan met 
een computer en kennis van veilig werken is een pre, 
maar kunnen ook door trainingen verder aangeleerd 
worden. Jij wilt jezelf verder ontwikkelen door het 
volgen van gerichte opleidingen. 

Wat bieden wij? 
Een leuke afwisselende functie bij de buitendienst van 
de gemeente Vlieland voor 36 uur per week. 
Een team van collega’s met veel kennis, ervaring en 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Plus de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen 
door opleidingen te volgen. 
Het functieniveau is minimaal VMBO. De functie is 
ingeschaald in functieschaal 5 (afhankelijk van 
opleiding en ervaring) maximaal € 2.874,-- bruto per 
maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast hebben 
wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 
een Individueel KeuzeBudget (bovenop je salaris) van 
17,05% van het bruto salaris, een premievrije 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en eventueel een 
verhuiskostenregeling.
Je zult eerst worden aangesteld in tijdelijke dienst voor 
maximaal één jaar. Bij wederzijdse tevredenheid krijg je 
hierna een vast dienstverband. 
Voor deze functie is het noodzakelijk dat je op Vlieland 
woont of komt wonen. Om in aanmerking te komen voor 
een sociale huurwoning op Vlieland dient de normale 
inschrijvingsprocedure te worden gevolgd.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact 
opnemen met de teamleider van de buitendienst de 
heer Elzo Brink, tel: 06-51349316.

Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV uiterlijk op 28 augustus 
naar greetje.schlimbach@leeuwarden.nl

NB Als er voldoende reacties binnengekomen zijn, sluit 
de reactietermijn voor deze vacature eerder. 

Tot slot 
Voldoe je niet helemaal aan de gestelde eisen maar lijkt 
je dit een hele leuke baan? Aarzel niet om tóch te 
solliciteren! Als we jou helemaal zien zitten dan kun je 
door intern ervaring op te doen of opleidingen te volgen 
uiteindelijk alsnog aan de functie-eisen voldoen.                  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij 
niet op prijs. 


