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Vlieland heeft weer een voltallig college

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

Rest van de tekst in standaardkleur blauw, accent 1, donkerder 50%
Op voorkant leuke foto met aansprekend bericht.
Berichten van derden liefst als laatste.
Denk verder aan:
1. Invullen nummer en datum in de kopstekst!
2. regelmatig BLOG B&W: OOK OP WEBSITE ZETTEN!
3. Raadsagenda
4. Afvalinzameling
5. Even voorstellen
In de raadsvergadering van 31 oktober zijn Marieke Vellinga en Roel de Jong
benoemd en beëdigd als wethouder van onze gemeente. Hiermee heeft Vlieland
weer een voltallig college.
Voor wie persoonlijk kennis wil maken: dat kan! U kunt met het bestuurssecretariaat
bellen om een afspraak te maken. Telefoon: (0562) 452709. Mocht u al een bepaald
onderwerp willen bespreken, geef dat dan even aan.
Beide wethouders zullen zoveel mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag op
het eiland aanwezig zijn. Verder heeft ieder lid van het college om de drie weken
‘weekenddienst’ en is dan ook op het eiland.

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen die niet
kunnen wachten tot de
eerstvolgende werkdag:
(06) 46351579

Alle leden van het college, zowel de burgemeester als de beide wethouders, hebben
hun eigen portefeuille. In de eerste collegevergadering van afgelopen dinsdag is de
portefeuilleverdeling afgesproken. Deze staat hieronder vermeld.
Elders in deze nieuwsbrief leest u alvast een eerste kennismaking met beide
wethouders.
Wij wensen Marieke en Roel veel succes!

Dienst SoZaWe:
www.sozawe-nw-fryslan.nl

portefeuilleverdeling college B&W

Servicenummer
WoonFriesland:
(088) 9952222
Wijkconsulent
Frank Kenters:
(088) 9952016

Burgemeester Michiel Schrier:
• algemeen bestuur
• openbare orde en veiligheid,
• concessies openbaar vervoer en veerverbindingen
• financiën

Klachtenlijn geluidsoverlast
defensie:
(0800) 022 60 33

Wethouder Roel de Jong (1e locoburgemeester):
• verkeer, vervoer en waterstaat
• openbare ruimte en gebouwenbeheer
• ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
• cultuur en recreatie

Volg de gemeente Vlieland op
Facebook, Linkedin,
Instagram en Twitter

Wethouder Marieke Vellinga (2e locoburgemeester):
• economische zaken en toerisme
• onderwijs
• sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
• volksgezondheid

kennismaken met
wethouder
Marieke Vellinga
Aan de slag!
Deze week ben ik samen met Roel
de Jong begonnen als wethouder
op het mooiste eiland van de
wereld. Ik heb er heel veel zin in
om te beginnen en zie er naar uit
om de komende tijd zo veel
mogelijk eilanders te ontmoeten.
Maar eerst even voorstellen via Uit het kastje. Ik ben 36
jaar en afkomstig uit het Noord-Hollandse Hoorn. Sinds
mijn 18e woon ik in Friesland, samen met mijn man
Wytse. We hebben drie kinderen: Jelte van 14, MareAlys van 12 en Tieme van 8.
Van 2007 tot 2019 heb ik gewerkt als docent Engels in
het voortgezet onderwijs. Sinds 2019 werkte ik voor de
stichting Lezen en Schrijven: een landelijke stichting die
zich inzet om laaggeletterdheid terug te dringen.
Daarnaast ben ik sinds 2012 actief in de politiek. Eerst
bij de Provincie, en sinds 2017 als raadslid in de
gemeente Súdwest-Fryslân. Wat ik mooi vind aan de
politiek is dat je heel actief mag meedenken en
meewerken aan manieren om de samenleving een
beetje mooier, sterker en eerlijker te maken. We
zeggen in de politiek vaak dat “iedereen mee moet
kunnen doen”. Om daar in het dagelijks leven ook echt
voor te zorgen is een hele uitdaging!
Als wethouder ga ik me onder andere bezig houden
met economische zaken en toerisme, onderwijs en
sociale zaken. De komende weken zal ik vooral veel
kennismaken met de Vlielander organisaties en alles
wat er speelt.
Ik ben er ontzettend trots op om de komende periode
jullie wethouder te mogen zijn en ga me met heel veel
energie inzetten voor ons mooie Vlieland. Daar heb ik u
natuurlijk ook bij nodig. Ik hoop dat u mij dan ook weet
te vinden met uw ideeën, plannen en zorgen. Bel, mail
of maak een afspraak!
Marieke Vellinga

kennismaken met
wethouder Roel de
Jong
Even voorstellen
Op 31 oktober was het, twee
maanden nadat de
selectiecommissie had besloten
mij als een van uw wethouders
voor te dragen, eindelijk zover dat
Marieke Vellinga en ik in het
nieuwe college konden worden geïnstalleerd. Een
mooie start, mede door het unanieme raadsbesluit
hierover. Eerdere wethouders waren vrijwel altijd
Vlielanders die geen nadere kennismaking nodig
hadden, maar dat ligt in mijn (ons) geval als wethouder
van buiten wat anders. Mijn naam is Roel de Jong.
Samen met mijn vrouw Cobie woon ik in Joure. Onze
vier kinderen zijn inmiddels het huis uit en hebben ons
verblijd met vier kleinkinderen, die allen staan te
popelen om bij mij langs te komen op Vlieland. Een
droge opsomming over mijn werkervaring wil ik u
besparen. Ik heb zowel in het bedrijfsleven als bij
verschillende overheden – als bestuurder en als
ambtenaar – gewerkt, met als laatste functie wethouder
in de gemeente De Fryske Marren.

Het feit dat ik in Joure blijf wonen laat onverlet dat ik
een behoorlijk deel van de week op Vlieland zal zijn,
met alle mogelijkheden voor formele en informele
contacten met u als bewoners van Vlieland. Schroom
vooral niet mij op straat of in het gemeentehuis aan mijn
jasje te trekken als u iets aan mij kwijt wilt, of juist iets
wilt realiseren. We hebben geen spreekuur op een vast
tijdstip, maar willen wel goed bereikbaar en
aanspreekbaar zijn. Voor afspraken is het wel handig
om vooraf even contact op te nemen met het
bestuurssecretariaat. Ik zie uit naar de gesprekken met
u, in het gemeentehuis of daar buiten op een door u
voorgestelde locatie. Binnen het college heb ik naast
cultuur het grootste deel van de leefomgeving in
portefeuille. Op hoofdlijnen zijn dat ruimtelijke ordening
en volkshuisvesting, verkeer, vervoer en waterstaat,
milieu en duurzaamheid en openbare ruimte. Er is op
deze gebieden veel werk te doen en dat lukt alleen als
we daar samen de schouders onder zetten. Laten we er
samen een mooie bestuursperiode van maken!
Roel de Jong

spreekuur college van B&W
Als u een gesprek wilt met de burgemeester of één van
de wethouders, dan kunt u een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, telefonisch via nummer (0562)
452709 of per mail: bestuurssecretariaat@vlieland.nl. U
wordt vriendelijk verzocht hierbij aan te geven
over welk onderwerp u de bestuurder wilt
spreken.

ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag omgevingsvergunning is
ingekomen:
voor bouwen
 Voor de legalisatie van een tijdelijke carport op het
perceel Lutinelaan 22 te Vlieland (ingekomen 1
november 2022)
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwt@vlieland.nl.

verleende reguliere
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
 Voor de gevelwijziging van het pand Kerkplein 12 te
Vlieland (verzonden 31 oktober 2022)
voor bouwen
 Voor het plaatsen van een kachelpijp op het perceel
Lutinelaan 14 te Vlieland (verzonden 2 november
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.

collecte
De Stichting Alzheimer Nederland heeft een
collectevergunning gekregen voor maandag 7 tot en
met zaterdag 12 november 2022.

bijeenkomst renovatie Kampweg
donderdag 10 november
De gemeente wil in 2024 de Kampweg opnieuw
construeren en inrichten. Mogelijkheden om de
verkeersveiligheid van de Kampweg te verbeteren zijn
in opdracht van de gemeente onderzocht door
verkeerstechnisch adviesbureau BonoTraffics. Op 7 juli
was er een bijeenkomst met presentatie in De
Vliestroom waarbij we samen met inwoners en
gebruikers van de weg hebben nagedacht over het
ontwerp, het gewenste wegprofiel en ook
de aansluitingen met kruisende paden en wegen. Het
ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt, de voorgestelde
oplossingen en maatregelen voor de kruispunten willen
we graag laten zien om er verder van gedachten over
te kunnen wisselen.

BERICHT VAN MUSEUM TROMP’S HUYS

lezing ‘De traanjagers’
maandag 7 november
CHV Tromp’s Huys organiseert op maandag 7
november aanvang 20:00 uur in de kerk een lezing van
Anne-Goaitske Breteler over haar boek “De
traanjagers”.
Herinneringen van naoorlogse walvisvaarders
Anne-Goaitske schrijft of ze erbij was. En u. Daar en
toen. Het is of je meebladert in het geheugen van de
jongens die zich, net uit de Friese klei getrokken,
opeens aan de Zuidpool bevonden, op schepen vol
blubber, in zeeën van walvisbloed. Zo ver weg en toch
nog zo dichtbij. En daar dan monter over schrijven.
— Midas Dekkers
De lezing is gratis voor Vlielanders en leden van de
CHV. Niet eilanders zijn ook van harte welkom – kosten
€ 5,-Consumpties worden geschonken en natuurlijk hopen
we dat mensen willen doneren voor behoud en
onderhoud van de Nicolaas Kerk.

Hierbij nodigen wij u graag uit om aanwezig te zijn bij
de bijeenkomst die zal worden
gehouden in het gemeentehuis op:
donderdag 10 november
aanvang 19:30uur
(inloop vanaf 19:15uur)
Het is ook mogelijk om digitaal deel
te nemen aan de bijeenkomst,
mede daarom vragen wij u om u
van tevoren aan te melden via
s.schreuder@vlieland.nl
U bent van harte welkom!

inzameling bruin- en witgoed
Huishoudelijke apparaten uit particuliere huishoudens
zoals koelkasten, wasmachines, strijkijzers, televisies,
acculaders en dergelijke kunnen gratis worden
afgegeven op de Milieustraat. Ook mag
u deze apparaten de tweede dinsdag
van de maand aan de weg zetten. Meld
uw wit- en bruingoedafval tenminste
één werkdag voor de ophaaldag aan.
Dit kunt u telefonisch doen of via de
website van de gemeente Vlieland:
https://bit.ly/3MiUZiY of scan de QRcode.

campagne zien drinken doet
drinken
Van maandag 7 t/m zondag 13 november 2022 loopt de
campagne Zien Drinken, Doet Drinken met een
landelijke Alcoholactieweek. Het doel
van de campagne is om ouders en
andere volwassenen bewust te maken
van de invloed die zij met hun
drinkgedrag hebben op de
beeldvorming van alcohol en het
latere drinkgedrag van kinderen.
Kijk voor meer informatie op
https://ziendrinkendoetdrinken.nl/ of scan de QR-code.

BERICHT VAN DE VVV

Thema-avond Toeristisch Beleid
De VVV Vlieland nodigt u uit voor een gespreksavond
om van gedachten te wisselen over het toeristisch
beleid voor Vlieland. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
trends en toekomstverwachtingen, anders denken over
toerisme en duurzaam toerisme. De avond word geleid
door Maarten Wessels. Medewerking aan de avond
wordt verleend door Bastiaan Oevereem en Jasper
Heslinga. Ook de gemeente Vlieland zal
vertegenwoordigd zijn deze avond.
Wanneer? Dinsdag 15 november om 21:00 uur
Waar? Badhotel Bruin.

Agenda 7 t/m 13 november :






pierepauwen in Boswijk

Maandag 7/11 15:00 tot 16:30 uur: koffie/theeuurtje
Woensdag 9/11 10:00 tot 12:00 uur:
inloopspreekuur Annemarie Kort
Woensdagmiddag 9/11: schildervereniging
Donderdag 10/11: Dag van de Mantelzorg
14:00 uur: Film voor mantelzorgers ‘The Father’
Zaterdag 12/11:
19:30 uur: Klaverjasavond

Afgelopen woensdag kwamen rond vijf uur de mensen
wonend in of rondom de Boswijk binnendruppelen in De
Vliestroom voor het Pierepauwen. Na de koffie en thee
werden ze verwend met groente- en/ of kippensoep met
stokbrood. Bijna 60 kinderen kwamen voor de eerste
keer naar dorpshuis De Vliestroom om hun
zelfgemaakte lampions te showen en ook om het
Pierepauwen lied te zingen. Alle aanwezigen genoten
hier enorm van, zowel van alle zangtalenten als van de
soms heel creatieve zelfgemaakte teksten.
Burgemeester Michiel Schrier deelde het lekkers uit aan
de kinderen. Ook de ouders genoten zichtbaar van het
optreden van hun kroost en de gezelligheid in de
Vliestroom.

handwerkclub van De Ton
bestaat 50 jaar!

klaverjasavond
Kom klaverjassen in De Vliestroom! Voor beginners en
gevorderden, gewoon een gezellige avond!
Op zaterdag 12 november om 19:30 uur.

activiteit organiseren?
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 inwoners van
Vlieland behoefte is aan een bepaalde activiteit? Laat
het weten aan Eline Lammens.
Coördinator welzijnsactiviteiten: Eline Lammens
e.lammens@vlieland.nl of 06 5263 5084.
Aanwezig dinsdag t/m donderdag van 9:30 tot 12:00
uur. Op afspraak ook op andere momenten
beschikbaar.
Buurtwelzijnswerker: Annemarie Kort
a.kort@vlieland.nl of 06 1524 9717.
Aanwezig maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur.
Inloopspreekuur elke woensdag van 10:00 tot 12:00
uur.

Als sinds 1972 bestaat de handwerkclub! Opgericht
door Annie de Wit, Anneke Roos en Willy van der
Heide. Nog steeds zijn er dames die handwerken voor
De Ton. Het gemaakte wordt verkocht ten bate van de
bewoners en om nieuw materiaal te kopen. Ook worden
er tuinfeesten en bazaars met oliebollen en snert
georganiseerd.
Van de opbrengsten worden uitstapjes met de
bewoners gemaakt maar ook zaken als een nieuwe tv,
kerstversiering, planten voor de nieuwe zorgvilla en een
tovertafel gekocht. En er worden goede doelen
gesteund zoals de zwemlift. De laatste aankoop was de
nieuwe tuinset en parasol voor de buurtkamer in De
Vliestroom.
De dames van de handwerkclub zitten op alle
braderieën en verkopen er op los.
Bij DeTon vinden ze het knap
dat ze nog steeds voor hen
breien en daar zijn ze superblij
mee!
Breien en handwerken doen
ze nog steeds elke 1e en 3e
dinsdagmiddag in de
Vliestroom.
Komt u gerust eens langs voor
een praatje, om mee te
handwerken of om iets te
kopen.

