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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

3 september 2022

agenda raadsvergadering maandag 12 september 2022
aanvang 19:30 uur Raadzaal
U bent van harte welkom om de vergadering bij de wonen.
De vergadering is rechtstreeks te beluisteren via de website van de gemeente.
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen Raadsbreed akkoord 2022-2026
3. Benoeming en beëdiging wethouders
4. a: Besluitenlijst raadsvergadering 11 juli 2022
b: Overzicht moties/toezeggingen per 11 juli 2022
Informeren
5. Mededelingen college
6. Informatie van het college
7. Ingekomen stukken
8. Vragenuurtje
9. Spreekrecht voor burgers
Bespreken
10. Nota reserves en voorzieningen
11. Investering Mondzorg
Besluiten
12. Voorontwerpbestemmingsplan Oost-Vlieland - Dorpsstraat 108 en 110
13. Ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem
14. Jaarstukken Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland 2021
15. Jaarverslag en verslag Interbestuurlijk Toezicht Archief 2021
16. Sluiting
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter inzage op het gemeentehuis en
zijn terug te vinden op www.vlieland.nl. 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.
Griffier Magda Brinksma, 06-38739152 of griffier@vlieland.nl.

inzagerecht, mogelijkheid tot geheimhouding en
verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)
In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen
de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar
bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en
kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan
overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals
pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke
taken. Welke informatie aan deze instanties mag worden verstrekt, wordt bepaald
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De hiervoor bedoelde
gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen
omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook
anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de BRP aan hen te
verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens
verzoeken op grond van artikel 2.59 van de Wet BRP. Het gaat dan om
verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat die een
dagvaarding aan uw adres wilt uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet
voor commerciële instellingen zoals sportverenigingen of particulieren).
Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de voornoemde instellingen géén
gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren
beschikbaar. U dient zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Nadat de
gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging. Heeft u al eerder
geheimhouding aangevraagd, dan hoeft u dit niet nog eens aan te vragen.
Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt
uit de BRP, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente. Dit heet
inzagerecht. Ook hiervoor dient u zich te legitimeren.
Tot slot is het van groot belang dat de over u in de BRP opgenomen gegevens juist
en actueel zijn. Twijfelt u hieraan neem dan contact op met de afdeling burgerzaken.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning

Per 13 augustus jl. heeft Vlieland een nieuwe wijkagent,
Oebele Dijk. Hieronder stelt hij zich aan u voor;

De burgemeester maakt bekend dat de volgende
aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen:
Voor bouwen in het beschem stads- en dorpsgezicht
• Voor het plaatsen van zonnepanelen en een
zonneboiler op het perceel Dorpsstraat 79 te
Vlieland (ingekomen 25 augustus 2022).
Voor bouwen en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening
• Voor het plaatsen van een glijbaan bij De Jutter,
Lutinelaan 3 te Vlieland (ingekomen 30 augustus
2022).
Voor bouwen
• Voor (de legalisatievan) het aanbrengen van
dakisolatie in het pand Dennenlaan 16 te Vlieland
(ingekomen 1 september 2022).
Informatie: Bouw en woningtoezicht, telefoon 0562452707, email: bwt@vlieland.nl

Ik ben 63 jaar oud en geboren en getogen in Fryslân.
Vanaf 1978 ben ik werkzaam bij de politie en ik heb op
verschillende plekken gewerkt en gewoond waaronder
Ameland en Schiermonnikoog. Het leven en werken op
een eiland is mij dus niet vreemd. Op dit moment woon
ik in Drachten.
De politieorganisatie is net als de hele samenleving
altijd in beweging. De politie opereert in de frontlinie
daarvan en is ook een organisatie die 24/7 bereikbaar
is en in dienst van ons allemaal. Het vertrouwen van de
burgers/bewoners in de politie is dan ook een
voorwaarde om die taak te kunnen uitoefenen. Zonder
u is dat dus onmogelijk. Als wijkagent beschik ik over
een heel netwerk van mensen en organisaties,
waarmee we samen kunnen zorgen voor een leefbare
en veilige woonomgeving. Iedereen kan en moet daarin
een steentje bijdragen en alleen dan kan dat lukken. Ik
ben natuurlijk niet 24/7 in dienst en beschikbaar als uw
wijkagent. Wel probeer ik zo toegankelijk mogelijk te
zijn. Mijn rechtstreekse mailadres is:
oebele.dijk@politie.nl. Het zal voorkomen dat ik niet
onmiddellijk kan reageren, maar ik doe mijn best om dat
zo snel mogelijk te doen of mijn collega’s te vragen
actie te ondernemen. Via de telefoon kunt u bellen naar
0900-8844. U kunt dan naar mij vragen om een
terugbelbericht te maken. Ik hoop op een goede en
prettige samenwerking met jullie.

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
De burgemeester maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend:
Voor milieu onder kenmerk 2022-FUMO-0066773
• Voor een actualisatie van te accepteren Euralcodes
voor de locatie Havenweg 17A te Vlieland
(verzonden 25 augustus 2022). Voor inlichtingen
neemt u contact op met FUMO, email info@fumo.nl
of tel. 0566750300 Bezoekadres: J.W. de Visserwei
10, 9001 ZE Grou
Voor brandveilig gebruik (melding)
• Voor het brandveilig gebruik van de tent ‘Club op
Ville’ op het sportveld te Vlieland ten behoeve van
het festival ITGWO 2022 (verzonden 30 augustus
2022).
Voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor vervanging en uitbreiding van een schuur op
het perceel Dorpsstraat 169 te Vlieland (verzonden
31 augustus 2022)

bezwaar
Op grond van de algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende
vergun-ningen. 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.

even voorstellen

Met vriendelijke groeten,
Oebele Dijk

grof huishoudelijk afva l
Op dinsdag 6 september 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 5
september 16.00 uur) of via de website, scan
de QR-code.

aanvullende vergoeding OVchipkaart 2022
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op
grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
bootkosten van maximaal € 67,62 per jaar. De student
ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2022.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende
vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende
voorwaarden:
•

De student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO;
•
De student volgt geen onderwijs op Vlieland;
•
In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Vlieland;
•
De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.
Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot
1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier

op www.vlieland.nl Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons
via telefoonnummer (0519) 555 555, via de chat op
whatsapp 06-14458728 of via de mail info@ameland.nl
Toelichting:
U hoeft het bericht van DUO inzake het recht op
reisproduct niet meer mee te sturen. In 2022
controleren we via een koppeling met DUO of er recht
bestaat op het studentenreisproduct en wat de periode
van dit recht is.

muzieklessen starten weer, nu
ook piano en zang
Vanaf 12 september zal Femke de Boer zang- en
pianolessen op Vlieland gaan geven. Zij komt daarvoor
eens per twee weken ’s maandags van 11:00 – 16:00
naar Vlieland. Er is nog plek voor een paar zang- of
pianoleerlingen. Heb je hiervoor belangstelling geef je
dan rechtstreeks bij haar op, telefoon: 06-3056 2079.
Ook Tim de Vries heeft nog plek voor leerlingen die
saxofoon, dwarsfluit of klarinet willen leren spelen. Bij
hem kun je je opgeven op telefoon: 06-1499 5145.

2022 bij Concerten bij Kaarslicht op Vlieland.
Gerda Posthumus, Eilanddichter van Vlieland sinds
2013, publiceerde een viertal bundels waaronder
'Dichter bij Slauerhoff'. Ze won meerdere prijzen, o.a. in
2022 de 1ste prijs VWN Gedichtenwedstrijd
Wetenschap en Poëzie. Ze verzorgt de Slauerhoff-Tour
op Vlieland en is mother/founder van Stichting Louise
Post Poëzie waarvoor ze in 2021 het evenement
'Dichter bij Slauerhoff' organiseerde op Vlieland.
Jos van Hest studeerde Nederlandse Taal- en
Letterkunde en Theaterwetenschappen. Voor zijn werk
op het gebied van cultuureducatie en poëzie werd hij in
2010 benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. Jos geeft poëzieles aan leerlingen in het
voortgezet onderwijs en is redacteur voor het
Poëziefonds OPEN van Uitgeverij U2pi. Sinds 2004
presenteert hij het OBA Open Podium in de Openbare
Bibliotheek.
Entree €12,50 p.p., entree kinderen €5,00
Toegangskaarten reserveren op
info@louisepostpoezie.nl of 0646432577. Kaarten
kunnen worden betaald bij de entree om 12:30. Kerk
open om 12:30 uur.

nieuwe website gemeente
Vlieland

Voor lessen koperinstrumenten kun je contact opnemen
met Ria Fennema, 06-2162 7591.

vertrokken naar onbekende
bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering &
Ondersteuning is gebleken dat onderstaande personen,
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de BRP
(Basis Registratie Personen) staan ingeschreven.
Namens de burgemeester van Vlieland maakt de
teamleider van de afdeling Uitvoering & Ondersteuning
bekend dat de bijhouding van onderstaande
persoonslijsten is opgeschort. Dit betekent dat zij per 6
augustus 2022 niet meer op dat adres staan
ingeschreven, maar geregistreerd staan als vetrokken
naar adres onbekend.
Geslachtsnaam, voornaam en geboortedatum
Jiménez Yaima, Diana Marcela

15-07-1995

García Alsina, Marina

31-03-2001

Olivieri Valbuena, Katherine Carolina

01-11-1989

Fernández Barneda, Javier Ignacio

12-12-2001

poëzie wetenschap muziek in de
Nicolaaskerk Vlieland
Op donderdag 15 september, 13:00 tot 16:00 uur.
Govert Schilling is wetenschapjournalist en succesvol
auteur. Hij schrijft over sterrenkunde en
ruimteonderzoek voor kranten en tijdschriften in binnenen buitenland en publiceerde vele tientallen boeken,
zowel voor volwassenen als kinderen.
Elles van der Heiden en Siebert Nix vormen al vanaf
1987 het Grieg Pianoduo. In het door de United Nations
uitgeroepen sterrenkundig jaar 2009 componeert
Urmas Sisask speciaal voor het Grieg Pianoduo en de
sterrenkundige prof. Dr. Peter Barthel (RuG) een nieuw
vierhandig pianowerk, geïnspireerd op het
sterrenstelsel ‘Sombrero'. Zij speelden eerder op 6 juli

Maandag 5 september gaat de nieuwe verbeterde
website van de gemeente Vlieland live. Samen met de
andere Friese Waddeneilanden is er de afgelopen
maanden gewerkt aan een nieuwe website met meer
informatie, duidelijk ingedeeld en een goede
zoekfunctie. Wij nodigen u van harte uit om vanaf
maandag een kijkje te nemen op www.vlieland.nl! Heeft
u opmerkingen of suggesties, aarzel dan niet die aan
ons door te geven. Dat kan via de knop ‘uw mening’ die
op elke pagina te zien is, maar u kunt natuurlijk ook
altijd een mail sturen naar info@vlieland.nl.

gratis covid zelf tests voor
inwoners
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.

vacature
Wat zijn de werkzaamheden?
•
•
Herken jij jezelf in de uitspraak: mijn dag is geslaagd,
wanneer een klant blij de deur uit gaat? Ben je op
zoek naar een afwisselende functie, waarin je altijd op
zoek gaat naar de beste oplossing voor de klant? En wil
je daarnaast werken in een dynamische omgeving?
Dan is dit misschien wel jouw ideale nieuwe baan!

voor 24 uur per week
en
voor 12 uur per week

•

Medewerker burgerzaken

Functietypering medewerker bestuurssecretariaat:
Bieden van administratieve en secretariële
ondersteuning aan meerdere gemeentelijke processen,
het verrichten van uitvoerende taken op het gebied van
communicatie en het verwerken van gegevens.
Wat zijn de werkzaamheden?

•

•

Wat vragen wij?
•
•
•

Medewerker bestuurssecretariaat

•

•
•

Uitvoeren van secretariële werkzaamheden ter
ondersteuning van de burgemeester,
wethouders, directeur-gemeentesecretaris en
teamleider waaronder agendabeheer, maken van
afspraken en bewaken tijdige en correcte
stukkenstroom voor diverse (externe)
overlegverbanden;
Logistieke afhandeling van collegestukken
(agendering b&w, bewaken aanleveren stukken
bij collegeleden, besluitenlijst uitwerken en
verspreiden, actie- en aandachtspuntenlijst
signaleren/bijwerken);
Vervangende communicatiewerkzaamheden bij
afwezigheid van de communicatiemedewerker.

Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden
die verband houden met de wetgeving van de
Basis Registratie personen (BRP);
Verstrekken van informatie en uitgifte van
documenten aan burgers en instanties;
Verzorgen van de kasopmaak en afdracht;
In voorkomende gevallen verrichten van
werkzaamheden die in het belang van de
organisatie worden opgedragen.

•
•

MBO+ werk- en denkniveau;
Een zelfstandige en proactieve instelling;
Goede mondelinge en schriftelijke
communicatievaardigheden;
Aantoonbare kennis op het terrein van
kantoorautomatisering;
Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie is
een pré;
Een flexibele instelling gericht op collegiale
samenwerking.

Vaardigheden en competenties:
•
•
•
•

Stressbestendig
Nauwkeurig
Plannen en organiseren
Klantgericht optreden

Wat bieden wij?
Een uitdagende en zelfstandige functie
•

•

De functie is gesalarieerd in schaal 7, afhankelijk
van opleiding en ervaring minimaal € 2.255,- en
maximaal € 3.301,- bruto per maand bij een
werkweek van 36 uur;
Het is mogelijk om separaat te reageren op de
functies.

Functietypering medewerker Burgerzaken:

Belangstelling?

Het op basis van voornamelijk richtlijnen mede invulling
geven aan de front-office en verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op het terrein van de
bevolkingsadministratie, burgerlijke stand en de
publieksbalie. Je bent het aanspreekpunt voor burgers,
bedrijven en instellingen die (aan)vragen hebben over
de publieke dienstverlening van de gemeente Vlieland
(Burgerzaken). Deze vragen (via balie, telefoon of
internet) kunnen over van alles gaan. Samen met de
klant ga je op zoek naar dé oplossing voor zijn vraag.
Je houdt hierbij rekening met individuele en collectieve
belangen van inwoners van de gemeente Vlieland en
met de bestaande wet en regelgeving. In overleg met
de senioren van de afdeling gebruik je ook je creativiteit
om buiten de gebaande paden op zoek te gaan naar
een oplossing als dat nodig is.

Deze vacature wordt zowel intern als extern
gepubliceerd. Interne kandidaten krijgen voorrang bij
het vervullen van openstaande vacatures, boven
externe kandidaten. Voor vragen over de inhoud van de
functie kun je contact opnemen met Jessica Jonker, tel.
06-11 747814. Voor vragen over de
sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met P&O
adviseur Wieke Rauwerda, tel. 06-50 050160 (ma t/m
vr). Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 13 september
2022 per mail naar wieke.rauwerda@leeuwarden.nl
Geef in je sollicitatiebrief aan waarom je solliciteert op
deze functie.

