Jaargang 24, nummer 36

Gemeente Vlieland
Dorpsstraat 127
8899 AE Vlieland
Telefoon (0562) 452700
E-mail: info@vlieland.nl
Website: www.vlieland.nl
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

17 september 2022

Boswijk officiëel in gebruik genomen
Afgelopen woensdag 14 september was een feestelijke dag! De Boswijk werd
feestelijk geopend. Onder begeleiding van de fanfare hesen leerlingen van De Jutter
de vlag voor de zorgvilla en werd het bord met de nieuwe naam voor het
welzijnsgebouw/dorpshuis onthuld: “De Vliestroom”.
Burgemeester Schrier hield een toespraak evenals de heer J.M. Nuijens van de
Kwadrantgroep. De Kwadrantgroep is verantwoordelijk voor de zorg in De Ton en de
thuiszorg op het eiland. Beiden wezen op het unieke karakter van dit project en hoe
bijzonder het is dat een kleine gemeente als Vlieland, in samenwerking met de
Kwadrantgroep, een dergelijke voorziening voor haar inwoners heeft weten te
realiseren.
In de middag was iedereen welkom op het plein in Boswijk. Er werden poffertjes
gebakken, er was een springkussen voor de kinderen en Sjoerd zorgde voor de
muzikale omlijsting. Verder kon iedereen in de verschillende ruimtes in het gebouw
rondkijken.

Buurtwelzijnswerker
(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
Via de website of
telefoonnummer
(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
Frank Kenters:
(088) 9952016
Klachtenlijn geluidsoverlast
defensie:
(0800) 022 60 33
Volg de gemeente Vlieland op
Facebook, Linkedin,
Instagram en Twitter

Burgemeester Michiel Schrier en voorzitter van de stichting Vrienden van Boswijk Elsje de
Ruijter onthullen het bord met de nieuwe naam voor het welzijnsgebouw.

inloopuurtjes De Vliestroom
Vanaf komende week is De Vliestroom elke maandagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur
en elke woensdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur geopend voor een praatje met een
kopje koffie of thee. Iedereen die dat gezellig lijkt kan dan langskomen!

inloopspreekuur buurtwelzijnswerker
Vanaf komende week houdt buurtwelzijnswerker Annemarie Kort elke
woensdagochtend in haar kantoor in De Vliestroom een inloopspreekuur van 10.00
tot 12.00 uur. U kunt dan bij haar terecht met vragen over Wmo, zorg, werk, wonen,
financiën, energielasten en alle andere hulpvragen betreft uw welzijn. U hoeft
hiervoor niet vooraf een afspraak te maken. Tijdens dit inloopspreekuur kan zij kort
ingaan op uw hulpvraag. Als dat nodig is zal er een vervolgafspraak worden
ingepland.

meehelpen in De Vliestroom?
Lijkt het u leuk om af en toe mee te helpen in de Vliestroom als vrijwilliger? Of heeft u
een leuk idee? Neem dan contact op met de activiteitencoördinator Eline Lammens,
tel. 06 52635084

wethoudersbenoeming uitgesteld
Beoogd wethouder de heer R. de Haan heeft zijn
kandidatuur ingetrokken. Vanwege de voorgenomen
huisvesting van de wethouders ziet hij af van de
benoeming.
Op de agenda voor de raadsvergadering van maandag
12 september van de gemeente Vlieland stond de
benoeming van twee wethouderskandidaten, de heer.
R. de Haan en de heer R. de Jong. Nu één van de twee
kandidaten zich heeft teruggetrokken kon de
benoeming van de andere kandidaat ook niet doorgaan.
Volgens de wet moet de gemeente namelijk minimaal
over twee wethouders beschikken. Voor de heer De
Jong betekent dit dat zijn benoeming wordt uitgesteld
tot een later moment.
De selectiecommissie gaat zich beraden over hoe er zo
spoedig mogelijk kan worden voorzien in de vacature.

kort verslag raadsvergadering
maandag 12 september 2022
Maandagavond 12 september was de eerste
raadsvergadering na het
zomerreces. Kijk voor een kort
verslag van deze vergadering op de
website van de gemeente:
www.vlieland.nl of scan
de QR-code:

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende
aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen:
voor slopen en/of asbest verwijderen
 Voor de renovatie van het pand Dorpsstraat 114-116
te Vlieland (ingekomen 14 september 2022).
 Voor asbestsanering in het pand Dorpsstraat 169 te
Vlieland (ingekomen 14 september 2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.
verleende reguliere omgevingsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende
omgevingsvergunning is verleend:
voor bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening

Voor het plaatsen van een glijbaan bij De Jutter,
Lutinelaan 3 te Vlieland (verzonden 13 september
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.

bijeenkomst regels Dorpsstraat
maandag 26 september
Een uitvloeisel van de nieuwe Omgevingswet is dat alle
regelgeving voor de fysieke leefomgeving opnieuw
moet worden vastgesteld. Zo ook voor de omgeving
van de Dorpsstraat. Een goed moment om met zijn
allen te bespreken wat we al of niet anders willen.
Ondernemers en bewoners van de Dorpsstraat, maar
ook de andere inwoners van Vlieland zijn van harte
uitgenodigd om hierover te praten tijdens een
bijeenkomst ‘Omgevingskwaliteit Dorpsstraat’.
Tijdens de bijeenkomst zal een presentatie worden
gegeven over de huidige inrichting van en regelgeving
voor de Dorpsstraat. Met vragen en suggesties over
hoe het anders zou kunnen. Iedereen krijgt de
gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te
wisselen en zijn of haar mening te geven.
De uitkomsten van deze avond zullen worden
teruggekoppeld naar de gemeenteraad en zullen
worden meegenomen bij het opstellen van het
Kwaliteitsdocument (dat de Welstandsnota vervangt) en
het Omgevingsplan (dat het Bestemmingsplan
vervangt).
U bent van harte welkom op maandag 26 september
om 19:30 uur in Badhotel Bruin (inloop vanaf 19:00
uur).
Omdat we graag een inschatting willen maken op
hoeveel mensen we moeten rekenen verzoeken wij u
om u van tevoren aan te melden via
bestuurssecretariaat@vlieland.nl

woningtoewijzing Vorkduin 5
Vorkduin 5 is conform de Huisvestingsverordening 2020
gelabeld als gezinswoning. Daarop is de regel van
toepassing dat deze bij voorrang niet aan een
alleenstaande wordt toegewezen. Bovendien geldt er
voor deze woning een inkomensondergrens.
Er is door 23 belangstellenden met een economischmaatschappelijke binding op de woning gereageerd.
Besloten is om de belangstellende met het hoogste
puntenaantal én die aan de voorwaarden voldoet, voor
te dragen bij WoonFriesland. Het betreft de
woningzoekende met inschrijfnummer 1611.08,
ingeschreven sinds november 2016.

te huur aangeboden
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de
volgende sociale huurwoningen voor verhuur worden
aangeboden:

Nieuwestraat 18

Categorie sociale huurwoning
Deze woning is door de gemeente Vlieland conform de
Huisvestingsverordening gekenmerkt als een
‘gezinswoning’. Dit betekent dat de woning bij voorkeur
niet wordt toegewezen aan een alleenstaande.
Voor deze woning geldt een inkomensondergrens.

Willem de Vlaminghweg 41D

Indeling (m2 bij benadering):
begane grond:
woonkamer
keuken
toilet
berging
eerste verdieping: slaapkamer 1
slaapkamer 2
slaapkamer 3
badkamer
Energie index: 0,93
Netto huurprijs per maand:
zonnepanelen per maand:
serviceabonnement per maand:

19 m2
6,5 m2
6 m2
9,5 m2
7,5 m2
5 m2
2,5 m2
€ 610,68
€ 19,84
€ 4,64

Categorie sociale huurwoning
Deze woning is door de gemeente Vlieland conform de
Huisvestingsverordening gekenmerkt als een woning in
de categorie ‘overig’. Dit betekent dat er geen
voorrangsregeling van toepassing is op deze woning.

Nieuwestraat 36

Indeling (m2 bij benadering):
begane grond:
woonkamer
keuken
toilet
berging
eerste verdieping: slaapkamer 1
slaapkamer 2
slaapkamer 3
badkamer
Energie index: 0,41
Netto huurprijs per maand:
serviceabonnement per maand:

19,5 m2
12,5 m2
5 m2
11,5 m2
8 m2
7 m2
5 m2
€ 735,25
€ 4,64

Categorie sociale huurwoning
Deze woning is door de gemeente Vlieland conform de
Huisvestingsverordening gekenmerkt als een ‘grote
gezinswoning’. Dat betekent dat deze woning bij
voorkeur wordt toegewezen aan een huishouden van
minimaal drie personen waarvan minimaal één kind.
Voor deze woning geldt een inkomensondergrens.
Of u qua inkomen voor deze woningen 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!

Indeling (m2 bij benadering):
begane grond:
woonkamer
keuken
toilet
berging
eerste verdieping: slaapkamer 1
slaapkamer 2
slaapkamer 3
badkamer
Energie index: 1,4
Netto huurprijs per maand:
zonnepanelen per maand:
serviceabonnement per maand:

22 m2
8 m2
7,5 m2
12 m2
10 m2
7 m2
2 m2
€ 681,99
€ 24,52
€ 4,64

Uitleg energie index:
Het getal geeft het energieverbruik aan van het huis bij
standaardomstandigheden. Het bewonersgedrag is van
grote invloed op het werkelijke energiegebruik van een
woning. Het getal varieert van 0 tot 2,7, waarbij het
getal 0 een energiezuinig huis aangeeft.
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.
(vervolg tekst op volgende pagina)

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 economischmaatschappelijke 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 woningen kan tot uiterlijk
maandag 26 september 9.00 uur.
Inschrijfformulieren die na bovenvermeld tijdstip worden
ingediend, die niet volledig zijn ingevuld of waarbij niet
de gevraagde bijlagen worden bijgevoegd worden niet
in behandeling genomen.

collectevergunning
De Nierstichting heeft een collectevergunning gekregen
voor maandag 19 tot en met zaterdag 24 september.

tuinafval dinsdag 20 september
Op dinsdag 20 september wordt tuinafval opgehaald. U
hoeft uw tuinafval niet op te geven; de auto rijdt een
vaste route. Eigenaren van een vakantiewoning in het
zomerhuizenterrein kunnen hun tuinafval in de daarvoor
bestemde vakken bij de ondergrondse containers
deponeren.

dierenarts
Op zaterdag 17 september is de dierenarts op Vlieland.
Hij houdt praktijk op Korenmansweg 17. 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.

BERICHT VAN
STAATSBOSBEHEER

handen uit de mouwen op
zaterdag 24 september
Het broedseizoen is voorbij en op zaterdag 24
september steken we graag samen met eilanders weer
eens de handen uit de mouwen. We gaan aan de slag
bij de Cranberryvallei Witte lid.
Als we niets doen groeit deze vallei dicht met o.a.
berken en dennen. We verzamelen om 10.00 uur boven
bij de picknickbank. Dat is bij de ingang tegenover de
jachthaven zo’n 300 meter het pad in Noordelijke
richting volgen. Wij zorgen voor koffie/thee/soep en
gereedschap.
Graag tot dan!
Team Staatsbosbeheer Vlieland

ruim je poep op in het bos achter
De Jutter!
Het bos achter De Jutter dient als verlengstuk van het
schoolplein. Een ongekende luxe dat je zo vanuit je
school het bos in kan lopen, dat kan op Vlieland. Op dit
moment ligt er daar zoveel hondenpoep dat spelen
onmogelijk is. In samenwerking met Staatsbosbeheer
zijn er daarom bordjes geplaatst die hondenbezitters
vragen de poep van hun hond daar op te ruimen. De
kinderen van groep 1 t/m 8 mochten allemaal een
bordje ontwerpen, de bordjes van Veerle Kikstra en
Bobbie Gorter zijn door een vakkundige jury uitgekozen
en afgelopen week ook daadwerkelijk in het bos
geplaatst.

BERICHT VAN DE BIBLIOTHEEK
NOORD FRYSLÂN
Op de foto Veerle Kikstra en Bobbie Gorter met hun zelf
ontworpen borden, samen met boswachters Pieter Schaper
en Anke Bruin.

vacature
Bibliotheken Noord Fryslân zoekt op korte termijn een
enthousiaste, flexibele, digitaalvaardige
invalmedewerker op Vlieland!
Kijk voor meer informatie op www.ontdekdebieb.nl of
scan de QR-code:
Reageer vóór 21 september!

.

