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Beste Vlielanders,
De zomer is de afgelopen weken abrupt overgegaan in een koude en
natte voorbode van de herfst. Voor de natuur en sommige mensen
misschien een welkome afwisseling van het droge en warme weer, maar
persoonlijk vind ik het wel fijn dat we toch ook nog een aantal mooie
dagen krijgen. Nu de kachel weer aan moet maak ik mij zorgen over de
mensen die naast de duurdere boodschappen ook geconfronteerd
worden met nog hogere energierekeningen. Als gemeente proberen wij iedereen die
hierdoor in de problemen komt zo snel mogelijk in beeld te krijgen en hulp te bieden.
De drempel om hulp te vragen is voor sommige mensen heel hoog. Met een motie
heeft de meerderheid van de raad ons gevraagd te kijken of we nóg beter de mensen
kunnen bereiken die hulp nodig hebben, maar misschien niet bij ons in beeld zijn.
Ook díe mensen kunnen natuurlijk terecht bij onze buurtwelzijnswerker, hierover
vindt u meer informatie elders in deze nieuwsbrief.
Bij de feestelijke en druk bezochte opening van de Boswijk is de naam onthuld van
het welzijnsgebouw: De Vliestroom. Die naam is bedacht door Hans Gertsen. We
kunnen als kleine gemeente alleen maar trots zijn en waardering uitspreken voor het
lef en de visie van vorige gemeentebesturen en al het harde werk van veel mensen
en bedrijven. Een leven lang wonen op Vlieland is hiermee voor de komende jaren
geborgd. Stukje Vlieland heeft een prachtig bord gemaakt van hout uit de
Dorpsstraat en uit Bomenland vol symboliek over verbinding. Ook daarover leest u
meer elders in deze nieuwsbrief. Nu is het aan ons allemaal om De Vliestroom het
kloppend hart van een bloeiende samenleving te maken. Dus wees welkom voor een
kopje koffie of een activiteit met een vereniging. Op 10 oktober mag ik gastheer zijn
voor de koffiemorgen. Misschien is dat ook iets voor u, want we zijn nog steeds op
zoek naar vrijwilligers. Het is trouwens sowieso de moeite waard om een bezoek aan
De Vliestroom te brengen, al is het alleen al om de prachtige schilderijen van Pia van
Mil te bekijken.
Het was een mooie zomer. Misschien wel te mooi als je kijkt naar de weerrecords die
zijn gebroken. Na een bijzonder natte winter hadden we nu een droge en warme
zomer. Klimaatverandering is steeds duidelijker zichtbaar. Veel inwoners zijn al actief
bezig met verduurzaming en binnenkort gaat de gemeenteraad ook aan de slag met
nieuwe plannen voor duurzaamheid. De Waddeneilanden zijn al jaren koploper om
klimaatproblemen aan te pakken. Als eilanden voelen wij de noodzaak en zorgen we
daarmee dat alle Vlielanders ook in de toekomst hun huis kunnen verwarmen.
In tegenstelling tot vorig jaar waren er geen beperkingen meer in verband met
corona. Het was weer mogelijk om uit te gaan en mensen konden genieten van
Vlieland Groet en Into The Great Wide Open. Verschillende festivals met
verschillende doelgroepen, die gasten en inwoners volop van Vlieland lieten
genieten. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, zoals we ook tijdens vragen in
de raad konden horen, maar het zijn ook kansen om mensen kennis te laten maken
met ons eiland. En eenmaal verliefd op Vlieland, dan kom je ook op andere
momenten weer terug.
De warme dagen maakte dat het druk was op de stranden. Dan is het fijn dat ook dit
jaar de strandwachten van de KNRM weer een oogje in het zeil hielden. Het was een
mooi jaar voor alle strandactiviteiten die dankzij onze ondernemers worden
aangeboden. Het was mijn eerste zomer zonder beperkingen en ik heb enorm
genoten. Ik hoop ook op een mooie herfst. Ik kijk uit naar de samenwerking met twee
nieuwe wethouders om samen met de raad plannen te maken voor de toekomst.
Toch maak ik mij ook zorgen over iedereen die last heeft van de betaalbaarheid van
de eerste levensbehoeften. Denk om elkaar en áls het water je tot de lippen staat:
vraag om hulp.
Met vriendelijke groet,

Michiel Schrier
burgemeester

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat de volgende
aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor (de legalisatie van) het plaatsen van
zonnepanelen op het pand Dorpsstraat 11 te Vlieland
(ingekomen 16 september 2022).
voor bouwen en werk en/of werkzaamheden
• Voor het plaatsen van een informatiezuil en een
grondplaat aan de Postweg te Vlieland ter hoogte van
het pinkachtig wrakje in de Waddenzee (ingekomen
18 september 2022).
voor bouwen
• Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand
Dennenlaan 16 te Vlieland (ingekomen 19 september
2022).
voor kappen
• Voor het kappen van één boom op het perceel
Dorpsstraat 15 te Vlieland (ingekomen 22 september
2022).
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

concept omgevingsvergunning
De burgemeester van de gemeente Vlieland is
voornemens een omgevingsvergunning te verlenen
voor het brandveilig gebruik van het pand Dorpsstraat
182 te Vlieland. De aanvraag voldoet aan de
indieningsvereisten zoals die zijn gesteld in artikel 3.3
van de Ministeriële regeling Omgevingsrecht. Op grond
van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
liggen de conceptbeschikking en de overige op de
aanvraag betrekking hebbende stukken met ingang van
maandag 26 september 2022 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage. Gedurende deze periode kan
er door een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar
worden gemaakt. De zienswijzen kunnen worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN
Vlieland. Bovengenoemde stukken kunnen gedurende
de openingstijden van het gemeentehuis op de afdeling
Ruimtelijke Ordening worden ingezien.

evaluatie Hang-Out skatebaan
Vorig jaar begin september is er een hang-out geplaatst
bij de skatebaan. Tegen het plaatsen van de hang-out
was door verschillende omwonenden bezwaar
aangetekend omdat zij overlast verwachtten van de
jongeren die er gebruik van zouden maken.
Afgesproken werd om op drie momenten samen met
omwonenden een evaluatie te houden om te kijken hoe
het ging: vóór, tijdens en ná het zomerseizoen. Hierbij
waren een vertegenwoordigers van Stichting Flidunen
en van de gemeente aanwezig. Samen hebben we
geconcludeerd dat er geen toename van overlast is
geweest bij de skatebaan. Het lijkt er zelfs op dat door
de hang-out en de extra maatregelen zoals extra
afvalbakken en het ophangen van camera’s, de overlast
is afgenomen. Met deze conclusie sluiten wij het
evaluatieproces van de Hang-Out.
Verder zal, op initiatief van Stichting Flidunen, minimaal
één keer per jaar met omwonenden gesproken worden
over eventuele overlast rondom Flidunen en de
camping. Maar ook buiten dit jaarlijkse gesprek moet de
drempel laag zijn om overlast te melden! Heeft u
overlast van een locatie in het beheer van de stichting,
zoals het kampeerterrein, voetbalveld of Flidunen? Dan
kunt u het gehele jaar door contact opnemen via
info@stortemelk.nl. Bij extreme overlast belt u de politie
via 0900 8844.

proefsluiting coupure
Op woensdag 5 oktober 2022 gaat Rijkswaterstaat
weer een proefsluiting doen van de coupure in de
Dorpsstraat. De proefsluiting wordt uitgevoerd rond
12:30 uur en zal ongeveer een half uur in beslag
nemen.

enquête
Op 1 januari
2023 wordt de
Omgevingswet
van kracht. Uit
die wet vloeit
voort dat alle
regels die gelden
voor de kwaliteit
van de fysieke
leefomgeving (dat is alles wat we om ons heen zien,
wegen en pleinen, gebouwen maar ook begroeiing)
opnieuw bekeken wordt. Hét moment om met zijn allen
te bepalen aan welke regels we willen dat onze
leefomgeving moet voldoen. Om uw mening te horen
houden wij weer een enquête. U ontvangt bij deze
nieuwsbrief een kaart in de bus waarmee u wordt
uitgenodigd om mee te doen aan de enquête. U kunt de
enquête invullen op:
https://bit.ly/3UdX9E6 of scan de
QR-code.
Door het invullen van de enquête
maak je kans op een prijs!

stremming Berkenlaan woensdag
28 september
Woensdag 28 september is de Berkenlaan ter hoogte
van nummer 18 (Hotel de Kluut) van 07:00 – 17:00 uur
niet toegankelijk voor auto’s vanwege
bouwwerkzaamheden. Fietsers en voetgangers kunnen
vrij passeren.

zorgen over uw energierekening?
Nu het buiten kouder wordt en de energieprijzen maar
blijven stijgen krijgen alle huishoudens te maken met
hogere maandelijkse lasten. Het is niet meer zo
vanzelfsprekend dat die maandelijkse rekeningen
betaald kunnen worden.
Mensen met een minimuminkomen worden vanuit de
overheid ondersteund met een energietoeslag. Maar de
huishoudens net boven dit minimuminkomen kunnen
hier geen aanspraak op maken. Daardoor kan het zijn
dat er bepaalde rekeningen niet betaald kunnen
worden, denk bijvoorbeeld aan de zorgpremie. Kosten
waar u anders geen omkijken naar had worden nu
ineens een probleem.
Om te voorkomen dat er schulden ontstaan is het
verstandig uw maandelijkse lasten op een rijtje te zetten
en daar waar mogelijk te proberen deze omlaag te
brengen. Soms kan het helpen dat er iemand met u
meekijkt en u hierin adviseert, zodat u de juiste keuzes
kunt maken.
Kunt u hierbij wat hulp gebruiken? Dan kunt u zonder
afspraak terecht op het inloopspreekuur van
buurtwelzijnswerker Annemarie Kort. Dat is elke
woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur in de
Vliestroom. Zij helpt u bij vragen over uw financiën en
maandelijkse lasten. Ook kunt u contact opnemen met
Mirjam Wolters, maatschappelijk werk. Zij is via 0610926137 bereikbaar op de donderdag.

De Vliestroom
Bij de opening van de Boswijk werd het bord onthuld
met de nieuwe naam voor het dorpshuis: ‘De
Vliestroom’. De naam is bedacht door Hans Gertsen en
zit vol symboliek. De Vliestroom is het zeegat tussen
Vlieland en Terschelling en verbindt de Noordzee met
de Waddenzee. Verbinding is ook wat dit nieuwe
gebouw tot stand moet brengen, verbinding tussen jong
en oud en tussen de eilanders van oost tot west.
Marco en Cily Dijkstra van Stukje Vlieland hebben dit
thema op een prachtige manier samengebracht bij het
maken van het naambord.
Zo zijn de letters gemaakt van eikenhout dat begin
vorige eeuw geplant is in het Bomenland. De eik heeft
daar alle stormen doorstaan maar is uiteindelijk toch
geveld in 2013 door een vroege najaarsstorm. Het
verschil in de hoogte van de letters staan symbool voor
hoog en laag water en omdat de stroming niet als een
rechte lijn door het water gaat heeft de naam een
golvende vorm gekregen, ook een symbool voor kracht.
Het bord zelf is gemaakt van Iepenhout wat zijn leven
lang in de dorpskern van Vlieland heeft kunnen groeien.
De stam van deze boom had een doorsnede van bijna
een meter bereikt toen deze plaats moest maken voor
een jongere boom. Zo komen de letters uit het
Bomenland en het bord uit de Dorpsstraat.
En op deze wijze komen Oost en West bij elkaar. De
mensen die bij elkaar komen in De Vliestroom moeten
zich als een vis in het water voelen en zo vrij zijn als

een vogel. Dit alles is terug te vinden in het bord. Een
prachtig stukje Vlieland op een multifunctioneel gebouw
dat voor en door eilanders tot stand is gekomen.

kom je ook naar De Vliestroom?
Elke maandagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur en elke
woensdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur is De
Vliestroom geopend voor een praatje met een kopje
koffie of thee. Iedereen die dat gezellig lijkt kan
langskomen! Een kopje koffie of thee kost maar €1,-.
De Vliestroom - niet-commerciële activiteiten voor
en door inwoners Vlieland
De Vliestroom is een ontmoetingsplaats voor en door
inwoners van Vlieland. Het gebouw is van de gemeente
Vlieland en daarmee is de gemeente het eerste
aanspreekpunt. Het is een plek voor verenigingen om
actief te zijn en waar sociale activiteiten georganiseerd
worden om ontmoeting te stimuleren. Daarnaast zijn er
maatschappelijke diensten gevestigd in De Vliestroom;
de tandarts, kapper, fysio, begrafeniscommissie en
thuiszorg. In de Buurtkamer verzorgt de Kwadrantgroep
overdag dagbesteding in een besloten groep voor
inwoners van Vlieland die daar behoefte aan hebben.
Er is een beheerder actief, die hand- en spandiensten
verricht. Bovendien is er een coördinator
welzijnsactiviteiten.
Lijkt het je leuk om zelf een keer een activiteit te
organiseren met of voor anderen? Of met jouw
vereniging? Merk je dat er onder de bewoners van
Vlieland behoefte is voor een bepaalde activiteit? Laat
het weten aan Eline Lammens, de coördinator
welzijnsactiviteiten, per mail (e.lammens@vlieland.nl) of
telefonisch bereikbaar (06-52635084) en aanwezig in
De Vliestroom dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 12
uur. Op afspraak ook andere momenten beschikbaar.
Activiteitenagenda De Vliestroom
De agenda van de activiteiten in de
gemeenschappelijke ruimtes in De Vliestroom is te
vinden op de website van de Gemeente Vlieland en bij
het scannen van de barcode hiernaast. Hier vind je alle
activiteiten die ingepland zijn. Maatschappelijke
diensten in De Vliestroom hebben eigen openingstijden.

afscheid van Arie Boon
Na 38 jaar werkzaam te zijn geweest bij de gemeente
Vlieland, nam Arie Boon gisteren afscheid van alle
collega's. Hij gaat genieten van een welverdiend
pensioen, alhoewel niks-doen niet in Arie zijn
woordenboek voorkomt...
Er waren woorden van dank door opzichter
gemeentewerken Elzo Brink en ook de heer Van Ginkel
van WoonFriesland bedankte Arie voor zijn jarenlange
inzet bij het
onderhoud van
de
huurwoningen
op Vlieland. Op
de foto Arie en
zijn echtgenote
Jeannette.

corona-vaccinatieronde op
Vlieland donderdag 6 oktober
Inwoners van Vlieland van 12 jaar en ouder kunnen op
afspraak een herhaalprik tegen corona krijgen op
donderdag 6 oktober. Ook inwoners die nog niet eerder
een vaccinatie hebben gehad kunnen dan terecht bij
Sportcentrum Flidunen voor een eerste prik.
Om hiervoor een afspraak te maken kunt u bellen op
maandag 26 of dinsdag 27 september tussen 8:30 en
17:00 uur naar 088 22 99 620. Elke inwoner van
Vlieland van 12 jaar of ouder deze week een
persoonlijke uitnodigingsbrief ontvangen.
Sommige inwoners hadden al een uitnodiging gekregen
van de GGD voor een herhaalprik aan de wal. U kunt
deze negeren en op de aangegeven dagen bellen voor
een afspraak op Vlieland.

vaccination against corona on
Vlieland Thursday 6 october
Residents of Vlieland aged 12 years and older can
receive a repeat vaccination against corona by
appointment on Thursday 6 October. Residents who
have not had a vaccination before can also go to
Sportcentrum Flidunen for a first shot.
To make an appointment, please call 088 22 99 620 on
Monday 26 or Tuesday 27 September between 8:30
and 17:00. Every resident of Vlieland aged 12 or older
has received a personal letter of invitation this week.
Some residents had already received an invitation from
the GGD for a repeat injection ashore. You can ignore
these and call on the indicated days for an appointment
on Vlieland.

