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naturalisatie tot Nederlander 
Afgelopen dinsdag kreeg Mohammad 'Mo' Jegoebi Jenkanloe de Nederlandse 
nationaliteit. Hij en zijn familie komen uit Iran en vanaf zijn tiende woont hij in 
Nederland. Sinds 2014 is Mo werkzaam geweest bij verschillende 
horecagelegenheden op de Waddeneilanden. Momenteel werkt hij bij Zeezicht op 
Vlieland. 
Van harte gefeliciteerd Mo!  
Op de foto, gemaakt in het oude raadhuis van Vlieland, overhandigt burgemeester 
Michiel Schrier het Koninklijk Besluit waarmee de Nederlandse nationaliteit aan Mo 
wordt toegekend. 
 

aanvullende vergoeding OV-chipkaart 
Met een OV-chipkaart voor studenten hebben zij recht op gratis 
openbaar vervoer. Omdat het vervoer per veerboot niet onder deze 
regeling valt, komen studenten van Vlieland die aan de wal 
studeren en die recht hebben op studiefinanciering in aanmerking 
voor een vergoeding voor bootkosten van max. € 67,62. 
 
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet je voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 
 

• je hebt recht op een studentenreisproduct via DUO 

• je volgt geen onderwijs op het eiland 

• in elk geval één ouder van je staat ingeschreven op het eiland 

• je kunt niet gratis gebruik maken van de veerboot. 
 
De regeling wordt voor ons uitgevoerd door de gemeente Ameland. Meer weten? 
Bel Tel (0519) 555 555 of Whatsapp 06 1445 8728 
 
Je kunt de vergoeding nog aanvragen tot 1 november! 
 
Kijk op https://bit.ly/3SeTun9 of scan de QR-code. 
 

 

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 
 

 



 
  

 

kort verslag raadsvergadering 
maandag 10 oktober 2022 
Om 19:30 opende voorzitter Michiel Schrier de 
vergadering. Raadslid Jan Stuivenga had zich 
afgemeld. Er waren drie moties vreemd aan de orde 
van de dag ingediend die aan het eind van de 
vergadering behandeld zouden worden. Een motie 
vreemd gaat over een onderwerp dat niet op de agenda 
staat. 
Mededeling 
Hedwig de Lang deelde namens de selectiecommissie 
mee dat er een tweede kandidaat-wethouder was 
gevonden en dat beide wethouders in de 
begrotingsraadsvergadering van 31 oktober worden 
geïnstalleerd. Een persbericht volgt nog. 
Informeren 
Burgemeester Schrier meldde vervolgens dat er door 
de Veiligheidsregio een beroep is gedaan op de 
Waddeneilanden om vluchtelingen uit Oekraïne of 
elders op te nemen, want de nood is hoog. Er zijn 
regio’s ingedeeld en Vlieland vormt samen met 
Harlingen, Waadhoeke, Terschelling en Leeuwarden 
een gebied. We gaan kijken wat we kunnen doen. 
Lijst Fier vroeg of de raad de inventarisatielijst van de 
paaltjes tegen sluiproutes kon ontvangen. Ook vroeg 
Lijst Fier naar een evaluatie van de pilot met de BOA’s 
alvorens de begroting vast te stellen. Burgemeester 
Schrier antwoordde dat de evaluatie pas komt na een 
gedegen periode. Als dit zou leiden tot financiële 
wijzigingen dan zijn er mogelijkheden om die door te 
voeren. 
Het ABV vroeg naar de adviescommissie 
bezwaarschriften, hoe de onafhankelijkheid van de 
leden gewaarborgd was. Burgemeester Schrier 
antwoordde dat de leden na een sollicitatieprocedure 
zijn benoemd. Ze vallen onder geen enkel 
bestuursorgaan en hij gaat er vanuit dat ze hun werk 
goed doen, net als bijvoorbeeld raadsleden. De 
zittingen van de adviescommissie zijn openbaar. 
Vervolgens vroeg het ABV het college er bij de 
stichtingen ‘Woeste Westen’ en de Stichting 
Recreatiebelangen Vlieland op aan te dringen mee te 
werken aan een tijdelijke locatie voor supermarkt 
Poiesz. Burgemeester Schrier antwoordde dat dat niet 
aan de gemeente is. Mocht de aanvraag voor een 
tijdelijke locatie binnenkomen dan zal het college wel de 
raad hierbij betrekken. 
Lijst Fier vroeg de burgemeester hoe hij dacht de 
burgerparticipatie te verbeteren. De intentie en goede 
bedoelingen zijn er wel maar in de praktijk valt de 
uitwerking tegen. 
Burgemeester Schrier antwoordde dat er een 
participatiebeleid is vastgesteld en dat het betrekken 
van burgers ook in het raadsakkoord is opgenomen. 
Het is dus al een opdracht aan het college die zeker 
wordt opgepakt. 
Besluiten 
De kaders van de Nota Reserves en voorzieningen was 
vorige vergadering al besproken en de nota zelf werd 
nu vastgesteld. 
Vervolgens was aan de orde een begrotingswijziging. 
Voorgesteld werd € 50.000 beschikbaar te stellen voor 
het opstellen van een (verplichte) 
milieueffectrapportage door RHO, het bureau dat de 
invoering van de Omgevingswet voor onze gemeente 
begeleidt. Er werd een amendement 
(wijzigingsvoorstel) ingediend door Lijst Fier, omdat zij 
vinden dat er meerdere offertes moeten worden 
opgevraagd. Burgemeester Schrier gaf aan dat dit moet 

worden gezien als onderdeel van de opdracht die RHO 
al heeft. De motie werd in stemming gebracht maar met 
vier stemmen voor (Lijst Fier en ABV) en vier tegen 
(NLV en GroenWit) staakten de stemmen. Het voorstel 
werd daarom van de agenda gehaald en 
doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Moties 
Hierna werd de motie van GroenWit met betrekking tot 
verlichting besproken, waarin GroenWit oproept de 
duisternis op Vlieland te bewaren en als gemeente het 
goede voorbeeld te geven. Ook moet er gekeken 
worden naar de toeristische kansen voor de Dark Sky. 
Na een kleine aanpassing werd de motie met algemene 
stemmen aangenomen. 
De tweede motie die was ingediend kwam van Lijst Fier 
en betrof de zorgen om de gevolgen van de 
brandstoftoeslag van Rederij Doeksen voor de 
inwoners van Vlieland. In de motie werd aangedrongen 
op overleg met de rederij, gemeente Terschelling en het 
rijk. De motie werd met algemene stemmen 
aangenomen.  
De derde motie was ingediend door Lijst Fier en 
GroenWit en betrof gas- en olieboringen in het 
kwetsbare Waddengebied. De motie riep op tot het zich 
uitspreken tegen nieuwe gaswinning in het 
Waddengebied en ook andere Waddeneilanden, ook in 
Duitsland en Denemarken, hiertoe op te roepen. De 
meningen waren verdeeld, enerzijds is er een 
energietekort, anderzijds zijn we al bezig om gasvrij te 
worden en wordt men nu wel gedwóngen om te kijken 
naar alternatieven. 
De motie werd na stemming aangenomen met zes 
stemmen voor (Lijst Fier, GroenWit, Nel Hopman en 
Karla Moust van NLV) en twee stemmen tegen (ABV en 
Dick Visser van NLV). 
Om 21:22 uur sloot de voorzitter de vergadering. 
 

agenda raadsvergadering 

maandag 31 oktober 2022: 

vaststellen begroting 2023 
Aanvang 15.00 uur, raadszaal Vlieland 
U bent van harte welkom om de vergadering bij de 
wonen. De vergadering is ook rechtstreeks te 
beluisteren via de website van de gemeente. 
1. Opening en vaststellen agenda 
2. Benoeming en beëdiging wethouders 
3. a: Besluitenlijst raadsvergadering 10 oktober 2022 

b: Overzicht moties/toezeggingen per 10 oktober 
2022 

Informeren 
4. Mededelingen van het college 
5. Spreekrecht voor burgers  
Besluiten 
6. Begrotingswijziging stelpost Omgevingswet en 

Gemeentefonds 
7. Meerjarenkoers 2023-2026 en Regionaal 

Risicoprofiel 2022-2025  
Veiligheidsregio Fryslân 

8. Begroting 2023 Gemeente Vlieland 
9. Sluiting 
 
Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter 
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op 
www.vlieland.nl.  U kunt in deze vergadering alleen 
gebruik maken van het spreekrecht als u wilt inspreken 
over de punten die op de agenda staan. U kunt zich 
daarvoor aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering bij de griffier Magda Brinksma, 06-
38739152 of griffier@vlieland.nl  



 
  

 

ingekomen aanvragen 

omgevingsvergunning 
De burgemeester maakt bekend dat de volgende 
aanvragen omgevingsvergunning zijn ingekomen: 
voor bouwen in het beschermd stads- en 
dorpsgezicht 
• Voor de gevelwijziging van het pand gelegen ten 

westen van Kerkplein 11 te Vlieland (ingekomen 13 
oktober 2022). 

• Voor het plaatsen van zonnepanelen op het pand 
Dorpsstraat 71 te Vlieland ingekomen 18 oktober 
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 bouwen 
• Voor het plaatsen van een kachelpijp op het pand 

Lutinelaan 9 te Vlieland (verzonden 18 oktober 
2022) 

voor werk of werkzaamheden uitvoeren 
• Voor het treffen van maatregelen ter bevordering 

van het broedeiland zoals gelegen in het kader van 
het Natura 2000-beheersplan in de Kroon’s Polders 
te Vlieland (verzonden 18 oktober 2022). 

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
• Voor nieuwbouw van één recreatief appartement en 

vijf studio’s voor permanente bewoning op het 
perceel Dorpsstraat 18 te Vlieland (verzonden 19 
oktober 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. 
 

geef een mantelzorgcompliment 
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg.  
Overal in het land vind je onzichtbare helden, jong en 
oud, van het kleinste dorp tot de grootste stad, er zijn er 
bijna 5 miljoen. Wat jij doet als mantelzorger is niet 
vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient 
waardering. 
Daarom zetten we in de week van 10 november 
mantelzorgers in het zonnetje, want je zorg mag gezien 

worden. Op Vlieland 
doen we dit door 
‘complimenten’ uit te 
delen in de vorm van een 
presentje. 
Heb jij of ken jij een 
mantelzorger die je graag 
een compliment wilt 
geven? Geef hem of haar 
dan vóór 31 oktober op 
bij Annemarie Kort, tel. 
06 1524 9717. 

vragenlijst mantelzorgers 
Mantelzorgers doen erg belangrijk werk. Ze helpen 
anderen in hun dagelijks leven. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet in tien regio’s 
in Nederland onderzoek naar mantelzorgers. 
Noordwest Fryslân (waar Vlieland onder valt) is één van 
die regio’s. Daarom willen we u vragen om mee te doen 
aan het onderzoek. Dat kan tot 31 oktober. 
 
Uw antwoorden zijn belangrijk 
Uw antwoorden worden gebruikt om de dienstverlening 
en aandacht voor mantelzorgers in uw gemeente én in 
Nederland verder te verbeteren. Want hoe meer er 
bekend is over de behoefte die mantelzorgers hebben 
aan ondersteuning, hoe beter hier rekening mee kan 
worden gehouden. Uw ervaringen zijn dus waardevol, 
ook voor andere mantelzorgers. 
 
Over het onderzoek: 
Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 20 
minuten. Onder de mensen in Noordwest Fryslân die de 
vragenlijst hebben ingevuld, worden 20 VVV-bonnen 
van 20 euro verloot. 
Alle gegevens die u invult worden vertrouwelijk 
behandeld en uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. 
We willen benadrukken dat alle 
resultaten anoniem worden 
verwerkt, en dus niet herleidbaar 
zullen zijn naar individuele 
personen. 
Wilt u meedoen aan het onderzoek, 
scan dan de QR-code.  
 
Het onderzoeksbureau Ecorys voert 
het onderzoek uit. Heeft u vragen, 
neem dan contact op met Tessa Huis in ’t Veld van 
Ecorys: tel. 06 2922 1058 of 
Tessa.HuisintVeld@ecorys.com. 

 
Voor de mantelzorgers op Vlieland organiseert de 
gemeente op de Dag van de Mantelzorg woensdag 10 
november, een filmmiddag met aansluitend een hapje 
en een drankje in De Vliestroom. Als u zin heeft om ook 
te komen deze middag, geef u dan op vóór 7 november 
bij Annemarie Kort, mail a.kort@vlieland.nl of bel naar 
06-15249717. 



 
  

 

 

enquête regels voor kwaliteit 

openbare ruimte Vlieland  
Het is nog steeds mogelijk om deze enquête in te 
vullen. Door de vragen te beantwoorden geeft u uw 
mening over wat voor eisen de gemeente volgens u 
moet stellen aan de bebouwing en inrichting van 
Vlieland, oftewel aan de fysieke leefomgeving.  
Het is aan te raden de enquête in te vullen op een pc of 
laptop. U kunt de enquête invullen op: 
https://bit.ly/3UdX9E6 
Met het invullen van de enquête kun je kans maken op 
een prijs!  
 

even voorstellen 
In de gemeentelijke organisatie zijn er de afgelopen tijd 
nogal wat nieuwe gezichten bijgekomen. Wie zijn dat en 
wat doen ze voor werk? En ook: wat doen eigenlijk de 
mensen die er al (veel) langer werken? 
Deze week stellen we aan je voor: 

Carin Winkelman 
Carin ( leeftijd 52 ) werkt sinds 2004 
als archiefmedewerker voor de 
gemeente Vlieland. Het aanleggen 
van dossiers maakt het grootste 
deel uit van haar werk. In het begin 
ging het hierbij om stapels papier. 
Nu gaat er veel meer digitaal. Alle 
ingekomen ‘zaken’ met daarbij behorende documenten 
worden nu door haar beheerd in een zaaksysteem. Dit 
is, in samenwerking met de andere Waddeneilanden, 
nog steeds in ontwikkeling. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat de burger hier ook in kan kijken en zelf 
kan zien wat de stand van zaken is van zijn of haar 
aanvraag. Maar helemaal van het papier af zijn we 
voorlopig nog niet.  
Daarnaast beheert Carin ook het historische archief van 
de gemeente. Dat bestaat uit veel oude foto’s, 
gemeentelijke stukken uit het verleden, oude boeken 
van de burgerlijke stand en ook het archief van de 
Hervormde Kerk. Het is opgeborgen in de grote kluis 
midden in het gemeentehuis en (op afspraak) in te zien 
voor iedereen. Ze kan ook archiefonderzoek in opdracht 
doen voor historisch geïnteresseerden.  
Ook heeft Carin voor de gemeente de website 
www.archiefvlieland.nl opgezet. Hiermee zijn heel veel 
gegevens en beeldmateriaal nu online beschikbaar.  
Carin wilde altijd graag aan zee wonen. Ze werkte als 
mediathecaris bij de kunstacademie in Enschede toen 
haar oog viel op de vacature van archiefmedewerker bij 
de gemeente Vlieland. Ze is hier helemaal op haar plek 
en kan uren wandelen over het eiland. Er is inmiddels 
geen paadje meer dat ze niet kent. Haar overige vrije 
tijd brengt ze vooral creatief door met onder andere het 
maken van (digitale) tekeningen,  collages en fotografie. 
Daarnaast houdt ze van lezen, is ze penningmeester 
van de Vlielandse leesclub en beheert ze de sociale 
media van het Toeristisch Platform Vlieland. 

subsidie kleine 

energiebesparende maatregelen 
U kunt nog steeds subsidie aanvragen 

voor kleine energiebesparende 

maatregelen. Kijk voor meer informatie 

op https://bit.ly/3EQZS0W. 

Of scan de QR-code. 

  

griepvaccinaties  
dinsdag 1 november 
Op dinsdag 1 november worden er tussen 14.00-14.30 
en 17.30-18.00 uur in de huisartsenpraktijk 
griepvaccinaties gegeven. 
 
Voor wie is de griepprik bestemd? 
Sommige mensen lopen extra risico wanneer ze griep 
krijgen. Voor hen is het belangrijk elk 
jaar een griepprik te halen. Het gaat om; 

• mensen van 60 jaar en ouder 

• mensen met hart- en vaatziekten 

• mensen met longziekten 

• mensen met diabetes (suikerziekte) 

• nierpatiënten 

• mensen met weinig afweer door 
andere ziekten of door medische 
behandeling 

• mensen met regelmatig steenpuisten 
Deze mensen worden veel zieker door de griep, of hun 
‘eigen’ ziekte (bijvoorbeeld diabetes) wordt erger. 
 
Waarom een griepprik? 
Als u een griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep 
krijgt veel kleiner. Als u toch griep krijgt, verloopt de 
ziekte meestal minder ernstig en is de kans op 
complicaties geringer. 
 
LET OP: 
Ouderen (geboren tussen 1-1-1953 - 31-12-1956) die 
tevens worden opgeroepen voor een 
pneumokokkenvaccinatie, worden tussen  
15.00-15.30 uur verwacht. 
 
Extra CORONA-maatregelen: 
 

• gebruik een mondkapje 

• na vaccinatie graag direct naar huis, om de 
doorstroming goed te laten verlopen 

 

kunst- en ambachtendag 
laatste oproep: nu met juiste telefoonnummer 

Op 26 november wordt de Kunst en ambachtendag op 
Vlieland gehouden. Een soort ‘Amusetour’ maar dan 
een tour langs creatievelingen en kunstenaars op 
Vlieland. Voor en door eilanders.  
De organisatie is nog op zoek naar deelnemers. Wil je 
meedoen, dan kun je dat melden vóór maandag 17 
oktober. Je wordt dan vermeld in de flyer.  
Meld je aan via Whatsapp op 06 1123 5014 of via de 
mail bij deparelvlieland@gmail.com. 
 

opbrengst brandwondencollecte 
De opbrengst van de Brandwondencollecte is dit jaar  
€1735,38. 
Iedereen van de Brandweer en Sigma die meegeholpen 
hebben en de overige collectanten hartelijk dank voor 
jullie inzet. Ook alle gulle gevers hartelijk dank. 


