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onze energiecoaches gaan van start! 
De gemeente Vlieland heeft twee energiecoaches aangesteld: Annemarie Kort en 
Jan den Ouden. 
 
Waarom energiecoaches? 
Door de torenhoge energieprijzen van dit moment loont het voor iedereen de moeite 
om te proberen energie te besparen. Maar het is vooral zonde als u eigenlijk meer 
energie verbruikt dan nodig is. Als u bijvoorbeeld zou kunnen besparen door kleine 
aanpassingen te doen aan uw woning of in uw leefwijze. De energiecoaches kunnen 
u helpen met suggesties waar u zelf wellicht nog niet op was gekomen. 
 
Waar komen ze langs? 
Als u in een huis woont met een energielabel van D of lager, dan kan binnenkort één 
van de energiecoaches bij u aanbellen met het aanbod om samen te kijken of er 
kleine energiebesparende aanpassingen mogelijk zijn aan uw woning. Dat is niet 
alleen gunstig voor uw portemonnee, maar het helpt ook om de 
duurzaamheidsdoelen voor Vlieland te behalen. De gegevens over wélke woningen 
een energielabel van D of lager hebben, zijn aan de gemeente beschikbaar gesteld 
door WoonFriesland en de Provincie. Of dit label inderdaad klopt zal óók worden 
bekeken door de energiecoach. 
 
Wat gaan ze doen? 
Zoals gezegd kunnen ze, indien u dat wilt natuurlijk, samen met u kijken naar uw 
specifieke mogelijkheden om energie en dus kosten te besparen. Ook kan er een 
warmtescan worden gemaakt van uw woning, om te kijken waar er warmte ‘weglekt’. 
 
Voor wie? 
De energiecoach is er voor iedereen, hoog of laag inkomen. Als u advies wilt kunt u 
ook zelf de energiecoach benaderen voor een afspraak, via het telefoonnummer van 
Annemarie Kort: 06 1524 9717. 
Mocht het zo zijn dat u door de hoge energielasten moeite heeft om uw rekeningen 
te betalen, dan kunt u dat bij het bezoek van de energiecoach ook aangeven. Er kan 
dan een afspraak gemaakt worden om samen met u te kijken hoe we dat probleem 
kunnen oplossen. U kunt hiervoor overigens ook altijd binnenlopen tijdens het 
spreekuur van de buurtwelzijnswerker in De Vliestroom, elke woensdagochtend van 
10:00 tot 12:00 uur. Of bel met Annemarie Kort, 06 1524 9717. 

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 
 
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 
 

 

http://www.vlieland.nl/


 
  

 

raadsvergadering 10 oktober 
aanvang 19:30 uur Raadzaal 
U bent van harte welkom om de vergadering bij te 
wonen. De vergadering is rechtstreeks te beluisteren 
via de website van de gemeente. 

Agenda 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 12 september 

2022 
 b: Overzicht moties/toezeggingen per 12  

september 2022 

Informeren 

3. Mededelingen college 
4. Informatie van het college 
5. Ingekomen stukken 
6. Vragenuurtje 
7. Spreekrecht voor burgers 

 
Besluiten 
8. Nota reserves en voorzieningen 2022 
9. Begrotingswijziging stelpost Omgevingswet en 

Gemeentefonds 
10. 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 loco-griffier, dit 
kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. 
Caroline Hoogstraten, 06-25043460 of 
griffier@vlieland.nl. 

bericht van de Werkgroep 
werkwijze gemeenteraad 
Het is alweer een tijd geleden dat er besloten is om te 
kijken hoe de gemeenteraad de inwoners van Vlieland 
meer kan betrekken bij alles wat er binnen de 
gemeente gebeurt. Vorig jaar is daarom de enquête 
‘Quick Scan Lokale Democratie’ gehouden. Met de 
uitkomsten van de enquête is door een 
begeleidingsgroep, bestaande uit raadsleden, inwoners 
en ambtenaren, een verbeteragenda opgesteld.  
Er staan vijf punten op de verbeteragenda. Die worden 
hieronder genoemd en er wordt toegelicht wat er 
inmiddels in gang is gezet of welke plannen er bestaan. 

1. Communicatie verbeteren door duidelijk en 
begrijpelijk taalgebruik 
Inmiddels is de nieuwe website gelanceerd en de 
gemeentelijke nieuwsbrief ‘Uit het kastje’ heeft een 
nieuwe opmaak. Bij het plaatsen van teksten op de 
website en in de nieuwsbrief is aandacht voor 
begrijpelijk taalgebruik, net als bij het beantwoorden 
van brieven. De medewerkers van de gemeente zullen 
hiervoor binnenkort ook een training volgen 

2. Burgerparticipatie verbeteren door het opzetten 
van een digitaal platform 
Burgerparticipatie betekent het vanaf het begin 
betrekken van onze inwoners bij het nemen van 
besluiten. Maar ook de mogelijkheid bieden aan 
inwoners om met nieuwe ideeën te komen. Hiervoor 
willen we een digitaal platform, een soort website, 
opzetten. Er wordt binnenkort een werkgroep gevormd 
die gaat onderzoeken waar precies behoefte aan is en 
hoe we dit kunnen vormgeven. 

3. Contact tussen de gemeenteraad en de 
inwoners verbeteren 
Hier ligt een verantwoordelijkheid bij de fracties zelf. 
Om het contact te verbeteren wordt er gedacht aan een 
inloopspreekuur van de gemeenteraad en het meer 
bekendheid geven aan de openbare 
fractievergaderingen.  
De invulling van het spreekrecht, waarbij inwoners 
tijdens de raadsvergadering het woord tot de 
gemeenteraad kunnen richten, moet anders. Mensen 
moeten het gevoel krijgen dat ze ook daadwerkelijk 
gehoord zijn. 
En zo zijn er vast nog veel meer mogelijkheden om het 
contact tussen raad en inwoners te verbeteren. 

4. Ondersteuning maatschappelijke initiatieven 
verbeteren 
Vanuit de inwoners ontstaan soms ideeën die een 
positieve bijdrage leveren aan het wonen op Vlieland. 
Welke rol en mogelijkheden heeft de gemeente om dit 
te stimuleren en te ondersteunen? Hier willen we 
onderzoek naar doen. 

5. Interne samenwerking tussen raad, college en 
ambtenaren 
De verbetering van de interne samenwerking gaan we 
in samenhang met het werken met een raadsakkoord 
oppakken. Zodra er weer een voltallig college is gaan 
we hier als eerste mee aan de slag. 
Rieks Osinga, die ook betrokken was bij het proces om 
te komen tot een raadsakkoord, zal ons hierbij 
begeleiden.  
Er is best veel werk aan de winkel en dat kunnen we 
niet alleen. Voor de punten 1 t/m 4 hebben we input 
vanuit onze bevolking nodig. Hiervoor zullen we onze 
inwoners oproepen via de gemeentelijke nieuwsbrief, 
de website en onze sociale mediakanalen. Samen 
kunnen we er echt voor zorgen dat die figuurlijke 
drempel van het gemeentehuis verdwijnt! 

Namens de werkgroep 
Hedwig de Lang 

voorontwerp bestemmingsplan 
‘Oost-Vlieland – Dorpsstraat 108 
en 110’ 
De gemeenteraad van Vlieland, bijeengekomen in een 
openbare vergadering op 12 september 2022, heeft het 
besluit genomen in te stemmen met 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Oost-Vlieland – 
Dorpsstraat 108 en 110’ en dit plan vrij te geven voor 
de inspraak- en overlegprocedure. 

Wat houdt dit bestemmingsplan in? 
Aan de Dorpsstraat 108 op Vlieland is een supermarkt 
gevestigd. Het is één van de drie aanwezige 
supermarkten op het eiland en inmiddels in verouderde 
staat. De supermarkt heeft daarom het voornemen om 
het pand te herontwikkelen en een moderne supermarkt 
te realiseren. Ten behoeve daarvan is het perceel 
Dorpsstraat 110 aangekocht. Het voornemen is om het 
bestaande pand en het aangrenzende woonhuis te 
slopen en ter plaatse een volledig nieuw gebouw te 
realiseren over de twee percelen. Op de begane grond 
wordt de supermarkt gerealiseerd, waarvan het 
magazijn op de eerste verdieping komt. Tevens worden 
op de verdiepingen twee bovenwoningen, vier studio’s 
en ruimte voor huisvesting van tijdelijk personeel 
gerealiseerd. Dit plan is in de raad en aan de bewoners 
van Vlieland gepresenteerd. Met de gemaakte 

http://www.vlieland.nl/
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opmerkingen is zoveel mogelijk rekening gehouden om 
te komen tot een toekomstbestendige supermarkt op 
Vlieland, passend op de gegeven locatie. 

Om het voornemen juridisch-planologisch mogelijk te 
maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, 
waarbij de voorgenomen indeling en functietoekenning 
in het gebied mogelijk worden gemaakt.  

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien? 
Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken liggen vanaf maandag 3 oktober 2022 tot en 
met maandag 14 november 2022 ter inzage. U kunt het 
plan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis 
of op afspraak. Het voorontwerp bestemmingsplan is 
digitaal beschikbaar: 

- via de landelijke website 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 

 het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen 
is: NL.IMRO.0096.20210586-
VO01 

- op Overheid.nl officiële 
bekendmakingen: 
https://bit.ly/3y3LRIV of scan de 
QR-code. 

 
Hoe kunt u reageren? 
Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen een 
schriftelijke reactie indienen. Deze kunt u sturen aan de 
burgemeester van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN 
Vlieland. Wilt u uw reactie mondeling geven? Dat kan 
door contact op te nemen met de heer J. Kleefstra via 
het telefoonnummer 0611742571. U kunt geen reactie 
via e-mail indienen.  

ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende 
aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen: 

voor bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor verbouw en verduurzamen van de panden 

Dorpsstraat 114-116 te Vlieland (ingekomen 22 
september 2022). 

 Voor het plaatsen van zonnepanelen op het pand 
Molenglop 5A te Vlieland (ingekomen 26 september 
2022). 

 Voor (de legalisatie van) het plaatsen van reclame op 
de gevel van Dorpsstraat 36-38 (ingekomen 27 
september 2022). 

 Voor (de legalisatie van) het tijdelijk (twee jaar) 
plaatsen van standaards voor het plaatsen van 
reclamebanners (ingekomen 27 september 2022). 

  
voor slopen en/of asbest verwijderen 

 Voor het verwijderen van asbest in het pand 
Dorpsstraat 36 te Vlieland (ontvangen 26 september 
2022). 

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

verleende reguliere 
omgevingsvergunningen 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende 
omgevingsvergunningen zijn verleend: 

voor slopen en/of asbest verwijderen 

 Voor asbestsanering in het pand Dorpsstraat 169 te 
Vlieland (verzonden 22 september 2022). 

voor bouwen 
 Voor het wijzigen van de voorgevel van het pand 

Dennenlaan 16 te Vlieland (verzonden 27 
september 2022). 

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor het plaatsen van twee balkons op het perceel 

Dorpsstraat 183 te Vlieland (verzonden 27 
september 2022). 

voor kappen 
 Voor het kappen van één boom op het perceel 

Dorpsstraat 15 te Vlieland (verzonden 27 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 kwaliteitseisen 
Dorpsstraat 
Maandagavond 26 september kwamen er in Badhotel 
Bruin zo’n 50 belangstellenden bij elkaar om van 
gedachten te wisselen over de eisen die we zouden 
willen stellen aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
Dorpsstraat. Door de komst van de Omgevingswet 
moet de gemeente alle regels voor de fysieke 
leefomgeving in nieuwe documenten vastleggen. Dit 
biedt een mooie kans om regels beter op elkaar af te 

stemmen, te kijken waar regels nog zin hebben en ook 
of ze beter en eenvoudiger kunnen. 
 
 
Thema's 
Tijdens de avond kwamen de volgende thema’s aan de 
orde: 
• de uitstraling en het gebruik van de panden in de 

Dorpsstraat 
• reclameborden, terrassen en andere uitstallingen van 

winkels en horeca 
• ruimte voor de voetganger 
Aan de hand van vragen en stellingen kwam er een 
levendige discussie op gang. Ondanks dat de stellingen 
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in sommige gevallen nieuwe vragen opriepen, is er toch 
een duidelijk beeld ontstaan over de wensen en 
uitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit van de 
Dorpsstraat. 
 
Vervolg 
De gemeenteraad heeft op 5 september al over 
dezelfde thema’s gesproken. Het vervolg is nu dat de 
gemeente nieuwe kwaliteitsdocumenten gaat opstellen. 
Dat zal nog enige tijd vergen, omdat die documenten 
betrekking hebben op het hele eiland en niet alleen op 
de Dorpsstraat. Gedurende dit proces zullen inwoners 
en ondernemers nog op verschillende manieren worden 
uitgenodigd om mee te denken over de inhoud van de 
documenten. 
 
Enquête 
Op dit moment loopt er ook een enquête over de 
ruimtelijke kwaliteit van het hele eiland. 
De uitkomsten daarvan zullen ook worden gebruikt bij 
het opstellen van de documenten. We stellen het zeer 
op prijs als u de moeite wilt nemen om deze enquête in 
te vullen. U maakt hiermee ook kans op het winnen van 
een VVV-cadeaubon van € 50,=. 
Kijk voor het invullen van de enquête op: 
https://bit.ly/3UdX9E6 
 

aanmelden voor ‘Uit het kastje’ 
per mail 
‘Uit het kastje’ wordt niet alleen huis-aan-huis 
rondgebracht op Vlieland, de nieuwsbrief wordt ook 
altijd op de website geplaatst als pdf-bestand dat u kunt 
downloaden. Vanuit de oude website kon dit pdf-
bestand dan met een druk op de knop ook, als extra 
service, per mail naar abonnees worden verzonden. 
Het versturen van een pdf-bestand is nog vrij ouderwets 
en het systeem waar onze nieuwe website onder draait 
is hier niet meer op ingericht. Het nieuwe systeem biedt 
wel de mogelijkheid tot een digitale interactieve 
nieuwsbrief, maar zover zijn we nog niet. 

Om de abonnees toch het pdf-je met ‘Uit het kastje’ toe 
te kunnen blijven sturen is geprobeerd de mailadressen 
uit de oude website te halen en over te nemen op een 
verzendlijst. Dit is echter niet helemaal goed gegaan. 
De lijst bleek vervuild met mailadressen die om andere 
redenen ooit zijn ingevoerd in de oude website. Ook 
kregen we meldingen van mensen die de nieuwsbrief 
ineens niet meer per mail ontvingen.  

Om met een ‘schone lei’ te beginnen hebben we 
besloten om deze oude lijst met mailadressen niet meer 
te gebruiken. Wie de nieuwsbrief (ook) als pdf-bestand 
via de mail wil ontvangen kan dit kenbaar maken door 
een mailtje te sturen naar uhk@vlieland.nl. 

De Vliestroom: kom erbij! 
Elk jaar in de eerste week van oktober vindt de Week 
tegen de Eenzaamheid plaats. In deze week staat 
ontmoeting en verbinding centraal. Iedere woensdag is 
er in de Vliestroom van 10 uur tot 11 uur de 
mogelijkheid om gezellig samen 
koffie en thee te drinken. 
Woensdag 5 oktober zal het 
thema eenzaamheid aan de 
koffietafel besproken worden. 
Als u interesse heeft in dit 
onderwerp en u heeft behoefte om hierover te praten 
kom gerust langs, u bent van harte uitgenodigd! 

collecte 
De Dierenbescherming heeft een collectevergunning 
gekregen voor maandag 3 tot en met zaterdag 8 
oktober 2022. 

inzameling grof huishoudelijk 
afval 
Op dinsdag 4 oktober wordt het grof huishoudelijk afval 
opgehaald. 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 3 oktober 16.00 uur) of 
via de website www.vlieland.nl (klik op de knop ‘melding 
doen’). 

wegwerkzaamheden Nieuwestraat 
Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 oktober worden er 
wegwerkzaamheden verricht In de Nieuwestraat. De 
verkeersdrempel die halverwege de straat ligt, wordt 
opgeknapt. Hierdoor zal de weg voor doorgaand 
verkeer gestremd zijn. Bewoners kunnen via de 
oostelijke of westelijke zijde hun huis bereiken. Tijdens 
de werkzaamheden geldt het eenrichtingsverkeer 
tijdelijk niet. 

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. 
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