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Woensdag 14 september is het dan zover: de feestelijke opening van de Boswijk! 
Om 11:00 uur is de officiële opening. Hierbij wordt ook de nieuwe naam voor het 
dorpshuis onthuld. Voor de genodigden van de wal is er aansluitend een lunch. 
Vanaf 12:30 uur is iedereen welkom voor een feestelijk programma op het plein van 
Boswijk! 
 

vooraankondiging bijeenkomst 26 september 
Op maandagavond 26 september is er een bijeenkomst voor ondernemers en 
bewoners om met elkaar te brainstormen over wat we willen met betrekking tot de 
inrichting van de Dorpsstraat. Volgende week meer informatie hierover. 
 

stremming Willem de Vlaminghweg 
Van maandag 12 september tot en met vrijdag 16 september worden er 
werkzaamheden uitgevoerd aan de KPN antennes aan de Willem de Vlaminghweg 
(ter hoogte van Vlierijck). Voor deze werkzaamheden zal er een kraan op de weg 
geplaatst moeten worden en wordt er één rijbaan gestremd.  
 

vacature medewerker bestuurssecretariaat 
(24 uur) en burgerzaken (12 uur) 
Kijk voor meer informatie op https://bit.ly/3qE4bEF of scan de QR-code.  
Je kunt je sollicitatiebrief nog per mail opsturen vóór maandag 13 
september. 
 

collectevergunning 
Aan het Prinses Beatrix Spierfonds is een collectevergunning verleend van 12 tot en 
met 17 september 2022. 

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/3qE4bEF
http://www.vlieland.nl/


 
  

 

raadsvergadering  
maandag 12 september 2022 
U bent van harte welkom om de 
vergadering bij de wonen. De 
vergadering is rechtstreeks te 
beluisteren via de website van de 
gemeente of scan de QR-code. 
 
Agenda 
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. 
 

ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende 
aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen: 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor het plaatsen van twee balkons op het perceel 

Dorpsstraat 183 te Vlieland (ingekomen 7 september 
2022). 

Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562-
452707, e-mail: bwt@vlieland.nl. 
 

verleende reguliere 
omgevingsvergunning 
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende 
omgevingsvergunning heeft verleend: 
voor bouwen 
 Voor (de legalisatie van) het aanbrengen van 

dakisolatie in het pand Dennenlaan 16 te Vlieland (5 
september 2022). 

 

besluit tot verlenging van de 
afdoeningstermijn met zes weken 
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). 

 
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. 
 

cranberry's plukken  
Ook dit jaar is het weer toegestaan om met de hand 
cranberry's te plukken tussen 15 september en 30 
november, overdag tussen 9:00 en 18:00 uur. Voor het 
plukken met een kambak is een vergunning vereist van 
Staatsbosbeheer. Dit mag bovendien niet overal. 
Voorschriften Staatsbosbeheer 
Aan het plukken van cranberry’s worden door 
Staatsbosbeheer de volgende voorschriften verbonden: 
 inwoners van Vlieland kunnen een op naam gestelde 

vergunning aanvragen bij Staatsbosbeheer voor het 
werken met een kambak, geldig van 15 september tot 
en met 30 november 2022. Kosten: € 6,00 per 
persoon (inclusief btw) Graag contant en gepast 
meenemen. 

 met deze vergunning mag maximaal 100 kg geplukt 
worden. 

 met de kambak mag niet worden geplukt op de 
volgende terreinen (met bordjes aangegeven): 
o het cranberryveld langs de Postweg ten oosten 

van Bomenland 
o het heideveld ten zuidoosten van Stortemelk 
o ten westen van het Pad van 6 (pad naar 

strandovergang Posthuys) 
o het veld langs het Ankerpad/Kantonnierspad ten 

zuidwesten van de ruiterroute 
 commerciële pluk is toegestaan onder de 

aanvullende voorwaarde dat een vergunning mede 
moet zijn ondertekend door de eigenaar van het 
bedrijf die de commerciële pluk regelt. 

Uiteraard blijven de normale regels voor verkeer en 
toegankelijkheid van terreinen van kracht. 
Vergunningen om cranberry’s te plukken met de 
kambak (commercieel en niet-commercieel) worden 
uitsluitend uitgegeven op maandag 12, dinsdag 13, 
woensdag 14 september 2022 tussen 13.30 en 15.30 
uur in het kantoor van Staatsbosbeheer. 
Heeft u nog vragen? Neem contact op met 
Staatsbosbeheer: vlieland@staatsbosbeheer.nl of 
0562-451304 
 

tandarts op Vlieland 
Curant Mobiele Mondzorg komt naar Vlieland van 
maandag 3 oktober tot en met zaterdag 8 oktober. De 
tandarts houdt praktijk in het dorpshuis. U kunt een 
afspraak maken of zich aanmelden via de website: 
www.curantmondzorg.nl, per e-mail naar: 
tandarts@curantmondzorg.nl of telefonisch: 06-
81923234. U kunt een afspraak maken als u bestaande 
klachten heeft maar ook voor een periodieke controle. 

http://www.vlieland.nl/
mailto:griffier@vlieland.nl
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