
 

 

Jaargang 24, nummer 42 29 oktober 2022 

bericht van de burgemeester  
 
Als eilanders nemen wij de boot zoals mensen aan de wal de bus 
nemen. Het is onze fysieke aansluiting op het spoor- en wegennet. 
Alles wat van en naar het eiland komt moet over het water. 
Afgelopen vrijdag vond er een verschrikkelijk ongeval plaats bij 
Terschelling. Op de vroege, nog donkere, ochtend was er een 
aanvaring tussen de Tiger en de watertaxi Stormloper waarbij de 
Stormloper omsloeg en de inzittenden van de watertaxi te water zijn 
geraakt. Hulp was snel ter plaatse, maar twee personen zijn 
overleden en twee personen zijn nog steeds vermist, waaronder 
een 12 jarige jongen  
  
De passagiers waren allemaal werknemers van bouwbedrijf Friso, waarbij één van 
hen zijn zoontje voor een dag mee had genomen naar het werk. Het verdriet is 
enorm bij familie, vrienden en collega’s. In Sexbierum was een indrukwekkende 
bijeenkomst bij de voetbalvereniging en in Tjalleberd ligt het verenigingsleven stil 
door de vermissing. Ook bij rederij Doeksen en rederij de Bazuin heeft het ongeval 
een grote impact. Op Terschelling heerst verdriet en ook op Vlieland zijn veel 
mensen aangeslagen door de gebeurtenis. 
 
Het blijft altijd heel indrukwekkend hoe snel de hulpdiensten in actie komen bij 
calamiteiten. Het verlenen van de eerste hulp aan slachtoffers, maar ook het zoeken 
naar vermisten daarna. Ook de mensen van KNRM reddingstation Vlieland hebben 
op de ochtend van het ongeluk intensief deelgenomen aan de reddingsoperatie. En 
in de dagen daarna zijn ze urenlang de zee en het strand opgegaan om te zoeken. 
De impact op de vrijwilligers is groot. 
 
Nog steeds zijn er op dit moment hulpdiensten aan het zoeken naar de twee 
vermisten. Dat is ontzettend belangrijk voor de families die in grote onzekerheid 
zitten. Het vinden van de slachtoffers maakt het verlies niet minder groot, maar kan 
een beetje rust geven. Ik heb groot respect voor iedereen die hulp heeft geboden: de 
professionals, maar vooral ook de vrijwilligers. 
 
De afgelopen dagen zat het ongeval continu in mijn hoofd. Het grote gemis van 
mensen die je liefhebt. Het schuldgevoel bij de bemanningsleden die betrokken 
waren bij het ongeval. Ik hoop dat ze de kracht vinden om dit allemaal te kunnen 
verwerken. Toen ik deze week op de boot stapte naar de wal en over de Waddenzee 
voer kwam dit wel even binnen. De onbevangenheid was verdwenen. Dat zal slijten, 
maar nooit meer hetzelfde zijn.  
 
Terwijl het onderzoek naar de toedracht van dit ongeval gaande is, zijn onze 
gedachten bij de nabestaanden van de slachtoffers en alle betrokkenen. Laten we 
hopen dat de twee vermisten snel worden gevonden. Wij wensen iedereen veel 
sterkte bij het verwerken van deze verschrikkelijke gebeurtenis 
 

Met vriendelijke groet, Michiel Schrier 

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 
 

 

 

Bericht van deelneming 
 
In de ochtend van vrijdag 21 oktober heeft er een verschrikkelijk ongeval 
plaatsgevonden op de Waddenzee. Hierbij zijn vier dodelijke slachtoffers te 
betreuren. Onze gedachten gaan uit naar alle nabestaanden en betrokkenen.  
 
Wij zijn dankbaar voor het werk van de hulpdiensten, waaronder de 
vrijwilligers van KNRM reddingsstation Vlieland. 
 
Het gemeentebestuur van Vlieland. 
 

http://www.vlieland.nl/


 
  

 

raadsvergadering 
maandag 31 oktober 2022 
vaststellen begroting 2023 
Aanvang 15.00 uur in het gemeentehuis van Vlieland 
U bent van harte welkom om de vergadering bij te 
wonen. De vergadering is ook 
rechtstreeks te beluisteren via de 
website van de gemeente: 
https://bit.ly/3NQQUS9 of scan de 
QR-code. 
 
Agenda 
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 
 Voor het plaatsen van een kachelpijp op het perceel 

Lutinelaan 14 te Vlieland (ingekomen 26 oktober 
2022). 

voor slopen en bouwen in het beschermd stads- en 
dorpsgezicht 
 Voor de vervanging van het bijgebouw op het perceel 

Dorpsstraat 112 te Vlieland (ingekomen 26 oktober 
2022). 

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

collecte 
Het Diabetes Fonds Nederland heeft een 
collectevergunning gekregen voor maandag 31 oktober 
tot en met zaterdag 5 november 2022. 
 

maatschappelijk werk 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer over 
maatschappelijk werk op Vlieland door Miriam Wolters. 
Zij is ingehuurd door de gemeente Vlieland en maakt 
deel uit van het welzijnsteam van de gemeente. U kunt 
haar bereiken via telefoonnummer 06 1092 6137 of via 
e-mail: m.wolters@sociaalwerkdekaai.nl 

ECV verdubbelt subsidie kleine 
duurzaamheidsmaatregelen 
De Energie Coöperatie Vlieland (ECV) gaat de 
gemeentelijke subsidie voor kleine 
verduurzamingsmaatregelen verdubbelen. Dat betekent 
dat u voor kleine verduurzamingsmaatregelen niet 
maximaal 80 euro maar maximaal 160 euro te goed kan 
krijgen.  
De vergoeding kunt u ontvangen wanneer u 
energiebesparende artikelen aanschaft zoals 
bijvoorbeeld LED-verlichting, een nieuwe 
energiezuinige koelkast of een droogmolen. Kijk voor 
de subsidievoorwaarden en het 
aanvraagformulier op 
https://bit.ly/3EQZS0W  of scan de QR-
code. 
De ECV stelt hiervoor 2000 euro 
beschikbaar, waarbij geldt: op is op. 
De subsidie is beschikbaar tot 31 
december 2022, dus wees er op tijd bij. 
 

energiecoaches 
Wilt u advies over hoe u energie kunt besparen? Wilt u 
samen met een energiecoach kijken of met kleine 
aanpassingen aan uw woning uw energierekening 
omlaag kan? 
Neem dan contact met één 
van de energiecoaches: 
Annemarie Kort,  
telefoon 06 1524 9717 
Jan den Ouden,  
telefoon 06 5393 6666 
 

doe mee met de Nacht van de 
nacht op 29 oktober!  
Lichtvervuiling is een steeds groter probleem. Niet 
alleen zorgt het voor energieverspilling, 
het ritme van mens en dier raakt erdoor 
verstoord. Jaarlijks sterven bijvoorbeeld 
vele trekvogels door lichthinder.  
Op Vlieland is het gelukkig nog relatief 
donker! Maar ook hier neemt de 
lichtvervuiling toe. Om hier aandacht 
voor te vragen roepen we de Vlielanders 
op om mee te doen met de Nacht van 
de Nacht. Laat deze avond en nacht 
zoveel mogelijk verlichting uit, steek 
een kaarsje aan en geniet van het 
donker!  
 
Nacht-excursie 
Je kunt ook meedoen met de 
excursie van de Noordwester: de 
Nachtwaker. Kijk hiervoor op www.denoordwester.nl. 
Kijk voor meer informatie over de Nacht van de nacht 
op http://bit.ly/3SH0FVi of scan de QR-code.  
 

grof huishoudelijk afval 
Op dinsdag 1 november 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 31 oktober 16.00 uur) of 
via de website www.vlieland.nl (klik op de knop ‘melding 
doen’). 

https://bit.ly/3NQQUS9
mailto:griffier@vlieland.nl
mailto:bwt@vlieland.nl
mailto:m.wolters@sociaalwerkdekaai.nl
https://bit.ly/3EQZS0W
http://bit.ly/3SH0FVi


 
  

 

parkeren bij de 
Veerdam  
Er komen bij de gemeente 
regelmatig klachten binnen over het 
foutparkeren op het terrein bij de 
veerdam en het plein tegenover 
Zeezicht. Ook de rommelige aanblik 
is velen een doorn in het oog. 
Wij verzoeken daarom iedereen met klem de geldende 
verkeersregels te respecteren en dus niet te parkeren 
of materialen te stallen waar dit niet is toegestaan. 
 
Wat mag er wel? 
Auto’s mogen geparkeerd worden op de 
parkeerplaatsen bij de aanleginrichting van de snelboot. 
Op de opstelstroken mogen alleen auto’s die met de 
eerstvolgende boot vertrekken geparkeerd staan. 
De bus en taxi mogen op de voor hen bestemde 
opstelstroken geparkeerd staan. 
 
Wat mag er niet? 
Het is verboden om te parkeren op het terrein rond de 
veerdam en op het plein tegenover Zeezicht.  
Ook het (langdurig) stallen van aanhangwagens, 
bagagekarren of defecte voertuigen op het terrein is 
verboden. Dat geldt ook voor het aldaar opslaan van 
allerlei materialen. 
 
De BOA van de gemeente is gevraagd streng toe te 
zien op naleving van de regels en indien nodig te 
handhaven.  
Wij rekenen op een ieders medewerking. 
 

opvang vluchtelingen Oekraïne 
Op de oproep aan de inwoners van Vlieland of zij 
tijdelijk (zelfstandige) woonruimte kunnen bieden aan 
mensen die Oekraïne hebben moeten ontvluchten, zijn 
diverse reacties gekomen. Hartelijk dank hiervoor!  
Het aanbod is inmiddels voorgelegd aan de 
Veiligheidsregio. Daar wordt nu gekeken of er van he 
aanbod gebruik gemaakt gaat worden. Wij hopen 
hierover in de loop van volgende week geïnformeerd te 
worden. Met de aanbieders van opvangplekken is 
inmiddels contact opgenomen. 
Wij houden u op de hoogte via de website en deze 
nieuwsbrief. Mocht u nog een opvangplek aan willen 
bieden dan kan dat nog steeds! Neem dan contact op 
met gemeentesecretaris Anne Idema, per mail via 
a.idema@vlieland.nl of telefonisch 06 1251 3315 
 

koksopleiding op Terschelling 
Ook op Terschelling is een tekort aan horecapersoneel. 
Om het aantrekkelijker te maken om op Terschelling te 
gaan werken is door een samenwerking van ROC 
Friese Poort, 't Schylger Jouw en diverse 
horecaondernemers een koksopleiding op 
locatie gerealiseerd. Ook voor Vlieland 
biedt dit kansen! Met de 'scholierenboot' 
van Rederij Doeksen kunnen werknemers 
van Vlieland een opleiding op maat 
volgen op Terschelling. Nu investeren is 
profiteren van opgeleid personeel in de 
zomer! 
Kijk voor meer informatie op http://bit.ly/3SId23E of 
scan de QR-code. 
N.B. Ook aan een horecaopleiding met campus op 
Vlieland wordt nog hard gewerkt. We hopen u hierover, 
samen met de OVV, binnenkort nader te kunnen 
informeren. 
 

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: 

Leo Hans Sterenberg 
Leo Hans (61 jaar) kwam op 1 juni 1991 bij de 
gemeente Vlieland werken als bouwkundige bij Bouw- 
& Woningtoezicht. Ook regelde hij het onderhoud en 
beheer van het gemeentelijke woningbedrijf, de 
gebouwen en de voorschriften voor de Milieuwet.  
Zijn eerste werkzaamheden waren het ontwerpen van 
de huidige werkplaatsen en het parkeerterrein van het 
toenmalige strandvonderijterrein. Inmiddels is het 
woningbedrijf overgegaan naar WoonFriesland, maar 
het beheer van de gebouwen is gebleven. Vlieland 
kende toen een gemeentelijke ambulancedienst en Leo 
Hans werd vrijwilliger op de ambulance. In de afgelopen 
jaren heeft hij veel verschillende dingen gedaan.  
In 1992 kwamen de wegen in beheer bij de gemeente 
en ook rond die tijd deed de automatisering zijn intrede. 
Leo Hans werd verantwoordelijk voor het onderhoud 
van de wegen en werd systeembeheerder.  
Destijds deed de gemeentesecretaris ook de 
Rampenbestrijding en regelde hij de Brandweer en 
Ambulancedienst. Na zijn pensionering gingen deze 
taken naar Leo Hans. Het regelen van trainingen en 
oefeningen is daarvan nu nog overgebleven. 
Inmiddels heeft hij met zijn collega Henno diverse 
grotere projecten gedaan. Momenteel werkt hij samen 
met anderen aan de reconstructie van de Kampweg en 
zullen komende jaren de gemeentelijke gebouwen 
moeten worden verduurzaamd of worden verbouwd. 
Daarnaast doet Leo Hans werkzaamheden voor het 
samenwerkingsverband de 
Waddeneilanden zoals 
gezamenlijke inkoop en 
aanbesteding. Ook is hij 
verantwoordelijk voor het actueel 
houden van kaartmateriaal. 
Als vanaf zijn kindertijd kwam 
Leo Hans op Vlieland, in de 
zomervakanties in het huisje van zijn opa en oma. Toen 
hij wat ouder werd deed hij vakantiewerk in hotel 
Golfzang. Na zijn diensttijd was er door de recessie 
weinig werk te vinden in zijn vakgebied. Hij trok weer 
naar Vlieland om in het hotel te gaan werken en leerde 
zijn vrouw Joke kennen, een geboren en getogen 
Vlielandse die toen bij de VVV werkte. Ze hadden 
elkaar dagelijks aan de telefoon, maar het duurde even 
voordat ze elkaar tegen kwamen. Dat is inmiddels al 
weer 35 jaar geleden. De vaste, afwisselende baan bij 
de gemeente zorgde ervoor dat Leo Hans op Vlieland 
bleef. Jaarlijks toert hij samen met zijn vriend Aalt door 
de bergen van Oostenrijk, Zwitserland en Italië om zijn 
hobby “puzzelrallytochten” uit te zetten en te rijden. 
Daarnaast is reizen in het algemeen iets wat hij graag 
doet. Samen met zijn vrouw en zoon maakten zij al 
diverse mooie reizen over de verschillende continenten, 
maar Vlieland blijft de basis. Dit is zijn thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.idema@vlieland.nl
http://bit.ly/3SId23E


 
  

 

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 
 
BERICHT VAN DE STICHTING NICOLAASKERK 

schoonmaak Nicolaaskerk 
Elk jaar krijgt het interieur van de Nicolaaskerk een 
‘grote beurt’. Vele handen maken licht werk. Heb je zin 
om mee te helpen? Dan ben je zaterdag 12 november 
welkom tussen 10:00 en 15:00 uur. Voor iedereen die 
vanaf het begin meehelpt staat een lunch klaar. 
We hopen je te zien! 
Stichting Nicolaaskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grote politie-oefening op 
Vlieland komende week 
Als u in de week van 31 oktober veel politie op het 
eiland ziet, of misschien een helikopter of personen met 
bivakmutsen en gevaarlijk uitziende wapens, dan hoeft 
u niet te schrikken. Er vindt op Vlieland een grote 
oefening plaats van de Dienst Speciale Interventies van 
de politie. Zij oefenen regelmatig om te zorgen dat ze 
goed met elkaar kunnen samenwerken op momenten 
dat het nodig is. 
Het is nog niet bekend op welke dag de oefening zal 
plaatsvinden. 
Tijdens de oefening kunt u ook knallen horen alsof er 
geschoten wordt. Dit hoort allemaal bij de oefening. 
  
Wij verzoeken u vriendelijk om, mocht u in de buurt van 
de oefening komen, de aanwijzingen van de 
begeleiders ter plaatse op te volgen. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en excuus 
voor de overlast. 
  
Mocht u op de overlast willen 
reageren, dan kunt u contact 
opnemen met het algemene 
nummer van de politie: 0900-
8844. 
  

major police 
exercise on 
Vlieland next 
week 
If you see a lot of police on the island during the week 
of October 31, or maybe a helicopter or people in 
balaclavas and dangerous looking weapons, don't 
panic. A major exercise by the Special Interventions 
Service of the police is taking place on Vlieland. They 
practice regularly to ensure that they can work well with 
eachother when necessary. 
It is not yet known on which day the exercise will take 
place. 
During the exercise, you may also hear popping sounds 
as if a gun is being fired. This is all part of the exercise. 
  
We kindly ask you, if you come near the exercise, to 
follow the directions of the supervisors on site. 
Thank you in advance for your cooperation and 
apologies for the inconvenience. 
  
If you would like to respond to the nuisance, please 
contact 0900-8844. 
 
 

de wintertijd gaat 
weer in! 
In de nacht van zaterdag op zondag 

gaat de klok om 03:00 uur een uur 
achteruit.  
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