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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

23 juli 2022

vacatures wethouder
De gemeenteraad van Vlieland heeft op 15
juli unaniem een raadsakkoord op
hoofdlijnen opgesteld. Met dit akkoord
heeft de gemeenteraad de kaders
neergezet voor de raadsperiode 20222026.
Passend bij het werken met een akkoord
op hoofdlijnen zoekt de gemeenteraad
naar twee kandidaat
wethouders die samen met de
burgemeester het college willen vormen en
uitvoering gaan geven aan dit akkoord. Bij
de keuze voor de kandidaten vinden wij
een goede verdeling en invulling van de
portefeuilles op het gebied van de 'harde
sector' en de 'zachte sector' belangrijk,
evenals de portefeuille financiën. De verdeling van de
portefeuilles zal in onderling overleg van de collegeleden
plaatsvinden. Kijk voor meer informatie op de website van de
gemeente Vlieland: https://bit.ly/3oh3PT0
Of scan de QR-code.

alle woningen in Boswijk toegewezen
Afgelopen week zijn ook de laatste vier woningen in Boswijk toegewezen. De
gelukkigen zijn mensen in categorie drie van het toewijzingsschema, dus mensen
met eerstegraads familie op het eiland of mensen die vijf of meer aaneengesloten
jaren op Vlieland hebben gewoond. Alle nieuwe huurders zijn superblij dat ze in de
buurt van hun kinderen kunnen gaan wonen en/of weer terug kunnen komen naar
het eiland. Alle nieuwe bewoners: van harte welkom!
Alle 34 woningen in Boswijk zijn nu bewoond of zullen dat binnenkort zijn. Uiteindelijk
zijn er 18 woningen toegewezen aan inwoners van Vlieland. Er zijn hierdoor vijf
sociale huurwoningen beschikbaar gekomen. Dat zijn er minder dan van tevoren
verwacht. Dat is jammer, maar we hopen dat er in de toekomst meer doorstroming
komt nu zichtbaar is wat een leuke buurt het is geworden.
Iedereen die zich heeft ingeschreven om op de wachtlijst voor Boswijk te komen en
nog geen bericht heeft gehad, ontvangt binnenkort bericht met zijn of haar
inschrijfnummer en -datum.
Na het zomerseizoen, op woensdag 14 september, zal de Boswijk feestelijk geopend
worden, inclusief het welzijnsgebouw dat de functie krijgt van dorpshuis voor het
gehele dorp. Iedereen is alvast van harte uitgenodigd.

gebiedsteam
Annemarie Kort is van maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus afwezig in verband
met vakantie. Voor spoedvragen over Wmo, Jeugdwet en Participatie kunt u contact
opnemen met de Toegang van het Gebiedsteam de Waadhoeke. Telefonisch
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer
0517-380357. Of stuur een e-mail naar gebiedsteam@waadhoeke.nl. Vanaf
maandag 15 augustus is Annemarie Kort weer bereikbaar.

wijziging locatie
evenemententerrein “Vlieland Groet”
Op 25 mei 2022 is er een evenementenvergunning verleend aan Stichting Decuria
Events voor het organiseren van het muziekfestival “Vlieland Groet” op 29 en 30 juli
2022. De oorspronkelijke locatie ten westen van Badhuys is vanwege natuurwaarden
niet mogelijk gebleken. De oplossing die hiervoor is gevonden is om het
festivalterrein naar het oosten te verplaatsen op het strand ter hoogte van WestCord
Strandhotel Seeduyn.

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:

Anne Idema
(60 jaar) is sinds 1 februari
2020 gemeentesecretaris op
Vlieland. Eerder was hij onder
meer gemeentesecretaris in
Drechterland en in Zijpe. Hij
werkt inmiddels ruim 40 jaar
voor diverse gemeenten. Sinds
juni 2020 woont Anne samen
met zijn vrouw Nelleke op
Vlieland. Samen hebben ze drie
kinderen (3 jongens) die allen
inmiddels
samenwonend/getrouwd zijn en op hun beurt er voor
gezorgd hebben dat Anne en Nelleke al 4 keer “opa en
oma” zijn.
Naast gemeentesecretaris is Anne tevens algemeen
directeur van de ambtelijke organisatie. Als
gemeentesecretaris adviseert hij het college van
burgemeester en wethouders over allerlei zaken die in
de gemeente spelen en als directeur geeft hij leiding
aan de ambtelijke organisatie, die op Vlieland uit circa
30 medewerkers bestaat
Als nevenfunctie is Anne secretaris/penningmeester
van de Stichting Vrienden van Boswijk. Zijn vrije tijd
besteed hij graag aan bezoek aan kinderen en
kleinkinderen, een terrasje, wandelen en koken.
Contactgegevens Anne Idema: a.idema@vlieland.nl

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende
aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en
dorpsgezicht
• Voor de nieuwbouw van één recreatieappartement,
vijf studio’s voor permanente bewoning en het
plaatsen van zonnepanelen op het perceel
Dorpsstraat 18 te Vlieland (ingekomen 18 juli 2022).
voor bouwen
• Voor het plaatsen van een antennemast op het
perceel Korenmansweg 2 te Vlieland (ingekomen 19
juli 2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende
reguliere omgevingsvergunning heeft verleend:
voor bouwen
• Voor (de legalisatie van) het plaatsen van drie
permanente fietsenrekken aan de Willem de
Vlaminghweg te Vlieland (verzonden 19 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.

verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende
uitgebreide omgevingsvergunning heeft verleend:
voor brandveilig gebruik
• Voor het brandveilig gebruik van het pand Berkenlaan
18 te Vlieland (verleend 20 juli 2022).
beroep
Belanghebbenden kunnen tegen de uitgebreide
omgevingsvergunning binnen zes weken na
bekendmaking van de omgevingsvergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de sector
bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland,
locatie Leeuwarden, Postbus 150, 9700 AD, Groningen.
Bij onverwijlde spoed kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd aan de voorzieningenrechter bij de
sector bestuursrecht van de rechtbank NoordNederland, locatie Leeuwarden, Postbus 1702, 8901
CA Leeuwarden.

verleende
vergunningen/ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende
ontheffingen heeft verleend:
evenementenvergunning/ontheffing drank en horeca
• Into The Great Wide Open, muziek- en kunstfestival,
periode van 1 t/m 4 september 2022, verleend 19 juli
2022;
ontheffing sluitingsuur
• het Loodscafé, Tante Pe, De Oude Stoep, De
Zeevaert, om in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3
september en in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4
september bezoekers toegang te verlenen tot 02.00
uur, verleend 19 juli 2022.
bezwaar
Tot zes weken na de verzenddatum van een besluit
kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen
verleende ontheffing. Zie Algemene Wet bestuursrecht.
Vermeld in uw bezwaarschrift: naam en adres, datum,
omschrijving verleende vergunning en reden/motivatie
van uw bezwaar. Stuur het bezwaarschrift naar de
burgemeester van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN
Vlieland. Zie ook de informatie op de website.

kennisgeving incidentele
festiviteit
De burgemeester van Vlieland heeft een kennisgeving
ontvangen van:
De heer R.J. Bijma, Tennisclub TCV 91, De Uitlegger 4
te Vlieland voor een festiviteit op vrijdag 12 augustus
van 17.00 uur tot 23.00 uur.
Voor festiviteiten met versterkte muziek als bedoeld in
artikel 2.21 in het besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer gelden de voorschriften uit de
algemene plaatselijke verordening.

tijdelijke afsluiting fietspad
Tijdens het festival Into The Great Wide Open van 1 /m

4 september 2022 is het fietspad tussen de Kampweg
en de oostuitgang van Kampeerterrein Stortemelk en
het fietspad vanaf de Kampweg richting Eureka tot de
eerste kruising gesloten voor al het verkeer. Voor
voetgangers is een parallelle alternatieve route
aangegeven. Daarnaast is het fietspad direct langs het
sportveld tijdens het festival onderdeel van het
festivalterrein en tijdens het festival gesloten. Tijdens de
op- en afbouw van het festivalterrein zal dit fietspad
open blijven zolang de werkzaamheden het daar
toelaten. Het fietspad ten noorden van het
festivalterrein Sportveld is tijdens het festival alleen
toegankelijk voor voetgangers. Iedereen die tijdens het
festival gebruik wil maken van dit fietspad wordt
vriendelijk verzocht de aanwijzingen van de
verkeersregelaars ter plaatse te volgen. De exacte
aanduiding van de fietspaden is aangegeven op een
kaart die in het gemeentehuis ter inzage ligt.

Waterroute Vlieland wint prijs
Waterroute Vlieland heeft de LF2028-prijs in de regio
Friese Waddeneilanden gewonnen. De waterroute is
een gezamenlijk initiatief van Lab Vlieland en de VVV.
Annie Beiboer van de VVV en Anke Bruin-Kommerij
van Staatsbosbeheer ontvingen de bijbehorende
cheque van 2028 euro uit de handen van gedeputeerde
Avine Fokkens. Het bedrag is een aanmoedigingsprijs
die vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in
samenwerking met LF2028 is opgezet. De jury kiest na
elke openingsstellingsperiode van het IMF, een winnaar
uit drie genomineerde IMF-projecten per regio.

bekendmaking inzake venten van
1 tot en met 4 september
Bij besluit van 19 juli 2022 zijn namens het college van
burgemeester en wethouders op grond van bepaling 4
lid b. van het ventbeleid Vlieland 2012 voor 1 t/m 4
september 2022 plaatsen aangewezen waar het niet is
toegestaan te venten. In verband met gevaar voor de
openbare orde en de openbare (verkeers-) veiligheid is
het tijdens het evenement Into the Great Wide Open
niet toegestaan te venten in en rond toegangswegen
van het festivalterrein aan de Kampweg. De exacte
aanduiding van de plaatsen waar het om gaat is
aangegeven op een kaart die in het gemeentehuis
tijdens openingstijden ter inzage ligt.

commissie bezwaarschriften
27 juli 2022
Op 27 juli behandelt de Adviescommissie
bezwaarschriften een ontvangen bezwaarschrift in de
vorm van een hoorzitting. De commissie begint om
11:30 uur met de behandeling van het bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift richt zich tegen de gedeeltelijke
weigering van een aanvraag voor een ontheffing op
grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990 (RVV). De hoorzitting vindt
plaats op het gemeentehuis van de gemeente Vlieland.
De behandeling van de bezwaarschriften is openbaar.
Voor meer informatie over het te behandelen
bezwaarschrift of over de procedure kunt u contact
opnemen met Meintje Boonstra, secretaris van de
Adviescommissie bezwaarschriften, e-mailadres:
mboonstra@ameland.nl , telefoonnummer: (0519) 555
555 (gemeente Ameland).

vacature groenvoorziening
De gemeente Vlieland heeft een vacature medewerker
groenvoorziening. Kijk voor meer
informatie op https://bit.ly/3PqLDCy
of scan de QR-code.
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.

Waterroute Vlieland
Vlieland is zelfvoorzienend wat betreft zoet water! Door
de drinkwaterproductie op het eiland een slim
onderdeel van de natuurlijke waterkringloop te maken,
is Vlieland een prachtig voorbeeld van circulair en
toekomstbestendig waterbeheer. De Waterroute
Vlieland is een Vlielands project om mensen te
bewegen, anders te kijken, denken en doen met het
water in hun leven. Een herwaardering van water dus,
door middel van leren, spelen en beleven. De
Waterroute is een wandel-, fiets- en buitensportroute
langs acht bijzondere waterlocaties op het eiland. De
gebruikers worden door een unieke combinatie van
educatie, sport en recreatie uitgedaagd om water en de
natuur op een nieuwe manier te beleven en hun
bewustzijn rond water te vergroten. Op woensdag 15
juni werd de Waterroute feestelijk geopend.
Juryrapport
De jury is enthousiast over hoe de Vlielanders een
wereldprobleem vertalen naar de situatie van het eiland
en deze gebruiken om bezoekers waterbewustzijn bij te
brengen. De verbeelding is hierbij een belangrijk facet.
Daarom hoopt de jury dat de Bonusprijs ingezet wordt
om kunstenaars te vragen om de interactieve
waterinstallaties te ontwerpen. Zij denkt dat dit een
waardevolle toevoeging op de beleving van de
bezoeker is. Uit de geselecteerde projecten van de
overige vier regio’s heeft de jury eveneens een
prijswinnaar gekozen. Ook zij ontvangen een bedrag
van 2028 euro. De jury bestaat uit Judith Baarsma van
Keunstwurk en Immie Jonkman, directeur van Arcadia
(LF2028).

hulpverleningsdag 27 juli
van 13:00 tot 17:00 uur op de helihaven
Voor het eerst na tien jaar wordt er weer een
hulpverleningsdag of ‘112-dag’ op Vlieland
georganiseerd. Op woensdagmiddag 27 juli zullen de
lokale hulpverleningsdiensten, zoals de brandweer, de
ambulancedienst, de politie en de KNRM zich
presenteren op het terrein bij de helihaven. Je kunt met
de medewerkers, vrijwilligers en bemanningen in
gesprek, vragen stellen en er zullen kleine
demonstraties worden gegeven.
Ook de ambulancehelikopter Medic 01 zal, indien
mogelijk, aanwezig zijn.

