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verkeer Nieuwestraat 
Bewoners van de Nieuwestraat maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in hun 
straat. Er wordt te hard gereden en vaak ook tegen de rijrichting in. Er heeft onlangs 
een gesprek plaatsgevonden tussen bewoners en de gemeente en daarbij zijn 
afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door de gemeente om de 
verkeersveiligheid te vergroten. 
Maar ook zonder extra maatregelen moet de situatie in de Nieuwestraat veilig zijn en 
daarom roepen we alle chauffeurs op om zich te houden aan de maximum snelheid 
(30 km/u) en de verplichte rijrichting. 
 

werken bij  de gemeente Vlieland 
Wil je werken in een kleine organisatie waar heel veel gebeurt? Ben je een 
verbinder en liggen je ambities op het bestuurlijke vlak? Of ben je graag in 
de buitenlucht en heb je groene vingers?  
De gemeente Vlieland is op zoek naar twee wethouders, maar ook naar 
een medewerker groenvoorziening! 
Kijk op https://bit.ly/3PqLDCy voor meer informatie over de vacatures. 
Of scan de QR-code:  
 

grof huishoudelijk afval 
Op dinsdag 2 augustus 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 1 juli 
16.00 uur) of via de website, 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/3PqLDCy
http://www.vlieland.nl/


 
  

 

te huur aangeboden 
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de 
volgende sociale huurwoning voor verhuur wordt 
aangeboden: 
 

Vorkduin 5 
 

 
 
Indeling: 
begane grond: woonkamer  21 m2 

  keuken  8,5 m2 

  toilet 
  berging  6 m2 

eerste verdieping: slaapkamer 1 15 m2 

  slaapkamer 2 7 m2 

  slaapkamer 3 7,5 m2 

  badkamer 4 m2 

   

netto huurprijs per maand:  €  697,49 
zonnepanelen per maand: € 24,09 
serviceabonnement per maand: € 4,64 
 
Categorie sociale huurwoning 
Deze woning is door de gemeente Vlieland conform de 
Huisvestingsverordening gekenmerkt als een 
gezinswoning. Dit betekent dat deze woning bij 
voorkeur niet wordt toegewezen aan een 
eenpersoonshuishouden. 
Of u qua inkomen voor deze woning in 
aanmerking kunt komen kunt u zien op 
de pagina van WoonFriesland over 
passend toewijzen: https://bit.ly/365zijo 
Of scan de QR-code. 
Als u twijfelt, schrijf dan wel in! 
 

Belangstelling kenbaar maken 
Een ieder die staat ingeschreven bij de gemeente 
Vlieland als woningzoekende en belangstelling heeft 
voor deze woning kan dit kenbaar maken door middel 
van een formulier dat u kunt downloaden op 
www.vlieland.nl of kunt afhalen bij het gemeentehuis. 
U kunt het ingevulde formulier met bijlagen mailen naar 
info@vlieland.nl of een papieren versie afgegeven bij of 
in de brievenbus doen van het gemeentehuis. 
 

Let op! Bijlagen bijvoegen! 
Samen met het inschrijfformulier dient u de volgende 
bijlagen bij te voegen, OOK indien u deze al eerder 
heeft aangeleverd: 
 een actueel bewijs van economische binding 
 een inkomensverklaring 2021 van uzelf en van uw 

eventuele partner en/of meerderjarige 
medebewoner. Uw kind, ook als hij/zij 18 jaar of 
ouder is, wordt hierin niet meegerekend. 

U kunt een inkomensverklaring downloaden op 
www.belastingdienst.nl of kosteloos aanvragen via 
telefoonnummer (0800) 0543. 
 

Inschrijven voor deze woning kan tot uiterlijk  
maandag 8 augustus 9.00 uur. 
Inschrijvingen die na bovenvermeld tijdstip worden 
ingediend, waar geen inschrijfnummer op staat 
vermeld, niet volledig zijn ingevuld of waarbij niet de 
gevraagde bijlagen worden bijgevoegd worden niet in 
behandeling genomen. 
 

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: 

Henno Nieuwenhuis   
Henno (63 jaar) kwam op 1 september 2000 in dienst 
bij de gemeente. In de achterliggende jaren is hij voor 
de gemeente projectleider geweest 
bij o.a. de reconstructie van de 
jachthaven, de bouw van de nieuwe 
school, reconstructie omgeving 
veerdam, en bij de voorbereiding 
van Boswijk. Sinds vorig jaar werkt 
Henno nog 20 uur per week. Een 
dag in de week doet hij dat voor het 
samenwerkingsverband van De 
Waddeneilanden, voor zaken 
aangaande het Deltaprogramma. 
Dat betreft o.a. de veiligheid tegen 
overstroming. In de resterende tijd 
houdt hij zich voor de gemeente 
met name bezig met water, rioleringen en 
kustverdediging. Hierbij gaat het om zaken als 
wateroverlast, beleid en vervangingsinvesteringen op 
het gebied van riolering, beleid op het gebied van 
hoogwaterbestrijding en inbreng bij projecten van 
derden zoals bijvoorbeeld de reconstructie door 
Rijkswaterstaat van de dijk rond het dorp. 
Klimaatadaptatie, zoals het rekening houden met 
zeespiegelstijging, speelt bij al deze zaken in 
toenemende mate een rol. 
 
Henno komt al zijn hele leven op Vlieland, aanvankelijk 
op vakanties met zijn ouders bij zijn tante op 
Dorpsstraat 102. In 1985 studeerde hij af aan de 
Landbouwuniversiteit Wageningen in de vakken 
cultuurtechniek en hydrogeologie. Na een periode van 
ruim 4 jaar ontwikkelingswerk in Noord-Jemen 
belandde hij bij de provincie Friesland, waar hij zich 
(toen al!) bezighield met de effecten van 
klimaatverandering en zeespiegelstijging. Henno is 
getrouwd met Iris Schotanus die sinds 1982 op Vlieland 
woont en als ZZP-er sinds 2009 een eigen 
administratiekantoor heeft. De geschiedenis van 
Vlieland houdt Henno sterk bezig. Hij schreef hierover 
verschillende artikelen in het Vlieland Magazine, en 
binnenkort komt een boek van zijn hand over de eerste 
helft van de 20e eeuw uit. 
 

Vlielands Kwartier 
Vanwege vakantie is Annemarie Kort tot en met vrijdag 
12 augustus afwezig. Voor spoedvragen over Wmo, 
Jeugdwet en Participatie kunt  u contact opnemen met 
de Toegang van het Gebiedsteam de Waadhoeke. 
Telefonisch bereikbaar ma t/m vrij van 9.00 uur tot 
17.00 uur op nummer 0517-380357 of stuur een mail 
naar gebiedsteam@waadhoeke.nl  Vanaf maandag 15 
augustus is Annemarie Kort weer bereikbaar. 
 

https://bit.ly/365zijo
http://www.vlieland.nl/

	verkeer Nieuwestraat
	werken bij de gemeente Vlieland
	grof huishoudelijk afval
	Invoegen vanuit: "29 vervolgpagina's.pdf"
	te huur aangeboden
	even voorstellen
	Vlielands Kwartier


