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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

20 augustus 2022

ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning
zijn ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor vervanging en uitbreiding van een schuur op het perceel Dorpsstraat 169 te
Vlieland (ingekomen 13 augustus 2022).
voor brandveilig gebruik
• Voor het brandveilig gebruik van de tent ‘Club de Ville’ op het sportveld te
Vlieland ten behoeve van het festival ITGWO 2022 (ingekomen 13 augustus
2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562-452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

inloopmiddag over de nieuwbouwplann en en de
ontwikkelingen voor de huidige COOP
Op woensdag 31 augustus organiseert Grunstra Architecten in samenwerking met
Marijn Kapinga en de directie van Poiesz een inloopmiddag in Hotel De Wadden.
Tijdens deze middag worden de nieuwbouwplannen voor de verbouw van de winkel
gepresenteerd en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen.
Woensdag 31 augustus van 14:00 tot 15:00 uur in Hotel De Wadden, Dorpsstraat 61
te Vlieland.

dierenarts

Milieustraat
Maandag en vrijdag:
van 13:15 tot 14:15 uur
Woensdag:
van 10:30 tot 11:30 uur

Op zaterdag 20 augustus is de dierenarts aanwezig op Vlieland.
De dierenarts komt hier iedere 3e zaterdag van de maand.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Dierenartsenpraktijk
Noord-West Friesland via 0517-392100.
U kunt bellen of via de website herhaalrecepten, voer of vlooien- en wormenmiddelen
bestellen. Deze worden dan het eerst volgende spreekuur meegenomen. Bij
spoedgevallen kunt u nog steeds contact opnemen met de huisartsenpraktijk.

Aanmelden afval
(0562) 452710
Opzichter:
(06) 51349316

pad onderaan de dijk

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

Een oproepje aan de bewoners van de
zuidzijde van de Dorpsstraat: het zou fijn
zijn als u ervoor zorgt dat de
overhangende takken vanuit uw tuin
over het pad onderlangs de dijk worden
gesnoeid, zodat het pad voor iedereen
goed begaanbaar blijft. Alvast bedankt
voor uw medewerking!

Innovatieve ideeën
Minister Bruins Slot bezocht onder meer initiatieven op
het gebied van fossielvrije warmte-voorziening,
innovatieve woningbouw en duurzame
voedselvoorziening. Ze sprak ter plekke met eilanders
en ondernemers, met de vijf Waddenburgemeesters en
andere betrokken bestuurders. Op de tweede dag van
het werkbezoek voegden de Commissarissen van de
Koning voor Noord-Holland en Fryslân zich bij het
gezelschap. In diverse gesprekken kwamen de
belangrijke thema’s van het Programma
Waddeneilanden aan bod: bereikbaarheid, wonen,
onderwijs, zorg, ondernemen, duurzaamheid en
circulaire economie. Voor elk van deze thema’s hebben
de eilanden innovatieve ideeën.

Minister Bruins Slot bezoekt
samenwerkende Waddeneilanden
Waddeneilanden willen steun voor brede
welvaart
Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties bezocht op 17 en 18 augustus de
Waddeneilanden Terschelling en Vlieland. Ze sprak met
bestuurders, inwoners en ondernemers over de
leefbaarheid op de eilanden. In feite was de minister te
gast bij alle vijf de Waddengemeenten. De eilanden
staan voor forse uitdagingen om de kwaliteit van leven,
wonen en werken te waarborgen. Ze willen daarbij
graag samenwerken met het Rijk en hebben
gezamenlijk het ambitieuze Programma
Waddeneilanden opgezet, met steun van de provincies.
De Waddeneilanden worden internationaal geroemd om
hun natuur, rust en ruimte. De gemeenschappen van
eilanders zijn hecht en tegelijk open: jaarlijks vinden
een paar miljoen toeristen hun weg naar de eilanden.
Intussen worstelen de eilandgemeenten wel met de
grote vraagstukken van deze tijd: vergrijzing,
klimaatverandering, uitputting van natuurlijke
hulpbronnen, aantasting van de natuur enzovoort.
Vraagstukken die elders ook spelen, maar op de
eilanden eerder en heviger voelbaar zijn.
Naar brede welvaart
Met het Programma Waddeneilanden willen de
eilanden nieuwe wegen inslaan en een betere balans
vinden. ‘Brede welvaart’ moet belangrijker worden dan
uitsluitend economische groei. Brede welvaart houdt in
dat op alle aspecten van wonen, werken en leven de
kwaliteit toeneemt, voor alle inwoners. Gezondheid,
welzijn en natuurwaarden zijn daarbij volop in beeld.
Dat vraagt om innovatie en om een andere manier van
denken en doen. Een Regiodeal kan de gewenste
ontwikkelingen versnellen, denken de
eilandgemeenten. In het najaar dienen zij dan ook een
aanvraag in voor de volgende ronde Regio Deals van
het Rijk.
Minister Bruins Slot: “Goed wonen werken en leven, dat
je op een eiland geboren kan worden, maar daar ook
goed oud kan worden. Dat vergt goede
randvoorwaarden op bijvoorbeeld zorg, onderwijs en
wonen”.

Regio Deal
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties is voor de Waddeneilanden het vaste
aanspreekpunt in Den Haag. De eilanden vragen het
Rijk dit najaar via de Regio Deals om ondersteuning en
betrokkenheid bij de uitvoering van hun Programma
Waddeneilanden.

