‘uit het kastje’

NIEUWSBRIEFgemS
Jaargang 24, nummer 45

19 november 2022

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
Service nummer
WoonFriesland:
(088) 9952222
Wijkconsulent
Frank Kenters:
(088) 9952016
Klachtenlijn geluidsoverlast
defensie:
(0800) 022 60 33
Volg de gemeente Vlieland op
Facebook, Linkedin,
lnstagram en Twitter

aanvraag regiodeal
De Waddeneilanden vragen het Rijk via een Regio Deal om ondersteuning en
betrokkenheid bij de uitvoering van hun Programma Waddeneilanden. Met dit
Programma Waddeneilanden willen de eilanden een sterke impuls geven aan de
brede welvaart in de regio en ontwikkelingen in gang zetten die de draagkracht van
de gemeenten te boven gaan. De eilanden hebben die impuls nodig voor hun
plannen op het gebied van woningbouw, onderwijs, innovatief ondernemerschap,
bereikbaarheid en duurzaamheid. De provincies Fryslân en Noord-Holland
ondersteunen de aanvraag.
Uitgebalanceerd programma
Aan de basis van de Regio Deal-aanvraag staat het Programma Waddeneilanden.
Het programma gaat over thema’s als wonen, zorg, onderwijs, ondernemerschap,
bereikbaarheid en duurzame ontwikkeling. Ook willen de eilandgemeenten hun
onderlinge samenwerking intensiveren, evenals de samenwerking met het Rijk, de
Provincies, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Alle opgaven
zijn nauw met elkaar verbonden en worden ingezet om de brede welvaart op alle
Waddeneilanden te verbeteren.
Kwetsbare eilanden
Voor een buitenstaander of toerist lijkt er niets aan de hand; daar op die eilanden is
het leven goed. Boten en terrassen zitten vol en alle belangrijke voorzieningen zijn
aanwezig. Maar de eilanden zijn ook kwetsbaar. Hun economieën zijn bijvoorbeeld
sterk afhankelijk van het toerisme en de eilanden zien hun (beroeps)bevolking
langzaam krimpen.
Daarbij maken eilandspecifieke kenmerken, zoals het ontbreken van achterland en
de beperkte slagkracht van kleine gemeenten, de grote opgaven van klimaatverandering en energie- en materiaaltransitie nôg uitdagender. In stilte eist dit alles
zijn tol; waar vijftien jaar geleden nog voldoende mensen en middelen waren om aan
alle uitdagingen het hoofd te bieden wordt dat nu steeds moeilijker.
Aanvraag en vervolg
De eilanden vragen van het Rijk een bijdrage van € 15,5 miljoen. De eilanden dragen
zelf € 9 miljoen bij. Van de Provincies Fryslân en Noord-Holland wordt eenzelfde
bedrag gevraagd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
beoordeelt de komende maanden de aanvraag voor Regio Deals.
Het kabinet besluit begin 2023 welke voorstellen worden uitgewerkt tot Regio Deals.
Daarna volgt gezamenlijk overleg tussen Rijk en regio en worden afspraken gemaakt
over onder meer financiële middelen en samenwerking.
Tenslotte vindt de toekenning plaats van de uiteindelijke financiële bijdrage. Het
streven is dat de Regio Deals van deze vierde tranche medio 2023 worden gesloten
en dat de uitvoering in 2023 van start gaat.

raadsvergadering 21 november
Aanvang 19:30 uur in de raadzaal
U bent van harte welkom om de vergadering bij de
wonen. De vergadering is rechtstreeks te beluisteren
via de website van de gemeente.

Agenda
1.
2.

Opening en vaststellen agenda
a: Besluitenlijst raadsvergadering 31 oktober 2022
b: Overzicht moties/toezeggingen per 31 oktober
2022

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

U kunt ook overwegen om een donatie te doen aan de
Stichting Vrienden van Boswijk. Met uw geld kan de
stichting deze winter voor iedereen activiteiten
organiseren in de warme huiskamer’ van de
Vliestroom. Ook verenigingen kunnen hiervan gebruik
maken. Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden
van Boswijk is NL1OTRIO 032 038 2419. Vermeld bij
uw donatie ‘donatie energie, dan kan de stichting de
gelden goed scheiden en ze gebruiken voor het doel
waarvoor ze gedoneerd zijn. Kijk voor meer informatie
over de Vliestroom op
https://www.vlieland.nl/dorpshuis-de-vliestroom en over
de Stichting Vrienden van Boswijk op
https:/lwww.devriendenvanboswik.nl.

Besluiten

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Delegatiebesluit omgevingsplan Vlieland
Bindend advies buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten
Ruimtelijke adviescommissie omgevingskwaliteit
Aanvraag subsidie Waddenfonds verduurzaming
aanloophaven
Controleplan, controleprotocol en normenkader
2021 —2022
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 griffier, dit kan
tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.
Griffier Magda Brinksma, 06-38739152 of
griffiervlieland nl.

energiecompensatie
rijksoverheid

Wat doe jij voor manteizorgers in je bedrijf?

In november en december krijgt ieder huishouden in
Nederland met een kleinverbruikaansluiting een
compensatie van de overheid van € 190 per maand
voor de hoge energieprijs. De compensatie wordt in de
vorm van een korting op uw energierekening door uw
energieleverancier verwerkt. Voor veel mensen is deze
korting een zeer welkome verlichting van de sterk
gestegen kosten in hun levensonderhoud. Maar er zijn
ook mensen die vinden dat ze het eigenlijk niet nodig
hebben en die het heel graag gunnen aan anderen die
het wél heel goed kunnen gebruiken.
Bent u ook in de gelukkige omstandigheid dat u de twee
maal € 190 niet echt nodig hebt en overweegt u om dit
aan een goed doel te doneren? Dan zijn er natuurlijk
verschillende opties. Naar aanleiding van vragen van
een aantal inwoners willen we u graag geheel
vrijblijvend op twee opties wijzen.
U kunt bijvoorbeeld een donatie doen aan de
Energiebank. De stichting
Energiebank Nederland helpt
huishoudens om hun
energierekening blijvend te
verlagen. Het rekeningnummer is
NLO3 INGB 0007 0378 98 ten name
van de Energiebank Nederland. Kijk
voor meer informatie op www.enerciiebanknederland.nl
of scan de QR-code.
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Al met kleine acties maak Ie grote impact op jouw
medewerkers met manteizorgtaken. Hoe je een
manteizorgvrlendelljk bedrijf wordt, hoor je tijdens
de webinar op dinsdagavond 22november. Deie
webinar is speciaal voor ondernemers uit de regio.
Aanmelden kan via de website van de gemeente.

collecte
Aan de stichting Het Gehandicapte Kind is een
collectevergunning afgegeven voor maandag 20 tot en
met zaterdag 26 november 2022.

ingekomen aanvragen
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn
ingekomen:
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor (de legalisatie van) het plaatsen van
parasolsverankering op de percelen Dorpsstraat 86,
88, 90 en 92 te Vlieland (ingekomen 7 november
2022).
voor bouwen
• Voor het tijdelijk plaatsen van een (tent)supermarkt
op het kadastrale perceel B1095 (Westerse veld) te
Vlieland (ingekomen 7 november 2022).

voor slopen
• Voor de sloop van het pand Willem de Vlaminghweg
1 1A en de naastgelegen in aanbouw zijnde schuur
achter Dorpsstraat 12 te Vlieland (ingekomen 9
november 2022).
• Voor de sloop van het pand Duinkersoord 129 te
Vlieland (ingekomen 14november2022).
voor werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
• Voor de aanleg van een waistroomkabel vanaf het
perceel Havenweg 60 naar de ligplaats van de
reddingboot in de jachthaven te Vlieland (ontvangen
9 november 2022.
Informatie: Bouw- en woningtoezicht, telefoon 0562452707, e-mail: bwtvlieland nl.

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.

scholieren boot
verleende uitgebreide
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
voor brandveilig gebruik
• Voor het brandveilig gebruik van het pand
Dorpsstraat 182 te Vlieland (verzonden 9 november
2022).

beroep
Belanghebbenden kunnen tegen de uitgebreide omge
vingsvergunning binnen zes weken na bekendmaking
van de omgevingsvergunning een gemotiveerd beroep
schrift indienen bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, Post
bus 150, 9700 AD, Groningen. Bij onverwijlde spoed
kan een voorlopige voorziening worden gevraagd aan
de voorzieningenrechter bij de sector bestuursrecht van
de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden,
Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

Maandag 21 november staat er in Bruintje Beer van
14.00-16.00 uur een brainstormsessie gepland over de
toekomst van de scholierenboot tussen Vlieland en
Terschelling.
Deze snelle verbinding tussen de eilanden is belangrijk
voor scholieren en bedrijven en we willen graag
bespreken hoe we dit in stand kunnen houden.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via
info(vlieland nI.
.

(_
gemeente

verleende overige vergunningen
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende
vergunningen/ontheffingen heeft verleend:
Evenement
•
OVV, diverse versieringen in de Dorpsstraat en
wintermarkt op 28 december 2022, verleend 16
november 2022.
•
De Geitebreiers, rondgang/optocht 10 december
2022, verleend 16november2022.
•
Volksonderwijs Vlieland, intocht Sinterklaas en
rondgang/optocht 3 december 2022, verleend 16
november 2022.
Ontheffing drank en Horecawet
•
OVV, ontheffing schenktijden wintermarkt 28
december 2022, verleend 16 november2022.
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Bij het team Uitvoering en Ondersteuning van de
gemeente Vlieland is een vacature voor een
representatieve

medewerker Facilitaire
Dienstverlening (Bode)

verleende reguliere
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor slopen
• Voor de sloop van het pand Willem de Vlaminghweg
11A en de naastgelegen in aanbouw zijnde schuur
achter Dorpsstraat 12 te Vlieland (verzonden 15
november 2022).
• Voor de sloop van het pand Duinkersoord 129 te
Vlieland (verzonden 16 november 2022).
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht
• Voor verbouw (restaurant en hotelkamers) en
verduurzamen van de panden Dorpsstraat 114-116
te Vlieland (verzonden 16 november 2022).

)4(

voor 28 uur per week

Wat zijn de werkzaamheden?
•

•

•

•
•

Gastheer/vrouw van het gemeentehuis; ontvangen
en doorverwijzen van bezoekers bij speciale
gelegenheden.
Assisteren bij representatieve werkzaamheden,
waaronder vergaderingen, ontvangsten, huwelijken
en feestelijke of ceremoniële gebeurtenissen.
Alle voorkomende werkzaamheden ten aanzien
van het verzenden, ontvangen en verspreiden van
de interne en externe post en uitvoeren van bulk
print- of kopieeropdrachten.
Het verrichten van licht onderhoud aan apparaten
en machines.
Overige representatieve werkzaamheden (zoals
vlaggen hijsen, klokken luiden en het bijzetten van
u men).

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•

Vmbo werk- en denkniveau.
In bezit van BHV-certificaat of bereid het certificaat
te behalen.
Woonachtig op Vlieland
Dienstverlenende en gastvrije houding.
Proactief en flexibel inzetbaar.
Goede mondelinge communicatie.

Wat bieden wij?

•

•
•

De functie is gesalarieerd in schaal 5; afhankelijk
van opleiding en ervaring minimaal € 1.885,- en
maximaal € 2.874,-- bruto per maand bij een
werkweek van 36 uur. Conform de CAO
gemeenten is het minimum brutoloon € 14,00 per
uur (oftewel €2.184,- bruto per maand).
Een jaarcontract met uitzicht op een vast
dienstverband.
Daarnaast hebben wij aantrekkelijke secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel
KeuzeBudget (bovenop je salaris) van 17,05% van
het bruto salaris, goede opleidingsmogelijkheden
en een premievrije arbeidsongeschiktheids
verzekering.

De Organisatie

De gemeente Vlieland heeft ruim 30 medewerkers,
verdeeld over drie teams, te weten: team Buitendienst,
team Uitvoering & Ondersteuning en team Beleid.
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Belangstelling?
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je
contact opnemen met Jessica Jonker, teamleider
Uitvoering en Ondersteuning, tel. 06-11747814. Voor
vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact
opnemen met P&O adviseur Greetje Schlimbach, tel.
06-25771041 (ma tim do).

Stuur je sollicitatiebrief en CV v56r 1 december 2022
per mail naar greetie.schlimbachleeuwarden.nl Geef
in je sollicitatiebrief aan waarom je solliciteert op deze
functie.
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op
woensdag 7 december aanstaande.

‘DE VLI ESTROOM

Agenda 21 tot en met 26 november
•

Maandag 21 november:
10.45-11.15 Wekelijks beweegmoment Meer
Bewegen Voor Ouderen
15:00 16:30 uur koffie/thee moment
•
Woensdag 16 november:
10:00 tot 12:00 uur inloopspreekuur
buurtwelzijnswerker
14:00 uur schilderclub
•
Zaterdag 26 november:
12:00 tot 17:00 uur onderdeel van de Kunst- en
Ambachtenroute. Kom jij de kunst en ambachten in
De Vliestroom bekijken? De koffie en thee staat
klaar voor 1 euro per kop.
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.
-

—

Coördinator welzijnsactiviteiten: Eline Lammens
e.lammensvlieland.nl of 06 5263 5084, aanwezig
dinsdag tim donderdag van 9:30 tot 12:00 uur. Op
afspraak ook op andere momenten beschikbaar.
Buurtwelzijnswerker: Annemarie Kort:
a.kortvlieland.nl of 06 1524 9717, aanwezig maandag
t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. lnloopspreekuur elke
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
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De medewerkers zijn allemaal generalist binnen hun
eigen vakgebied. Werken in een kleine Organisatie
betekent dat er van je gevraagd wordt dat je breed
inzetbaar bent en binnen het team werkt aan onderlinge
vervangbaarheid. We werken samen, zowel onderling
als ook met de andere Waddeneilanden en Friese
gemeenten aan de vaste wal. Zo lukt het om toch een
groot aantal basisvoorzieningen op het eiland te

qemeente
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biljartnieuws
Nog niet zo heel erg lang geleden stonden er wel 6 a 7
biljarttafels op Vlieland. Je kon bijna overal terecht voor
een potje biljarten. Het biljart achter Bruintje Beer was
ook zeer geliefd. In de Uiterton, waar nu de Boswijk is,
werd tientallen jaren gebiljart door vooral de wat oudere
Vlielanders. De gemeente Vlieland heeft, met dank aan
Stichting Vrienden van Boswijk, een biljart van het
Loods Hotel over kunnen nemen en geplaatst in het
Dorpshuis De Vliestroom. Door de firma Pasma is het
biljart voorzien van een nieuw laken, waarna bouwbe
drijf Dijkstra voor de afdekpiaten heeft gezorgd. Tige
Tank!
Op dinsdag- en donderdagmiddagen om 14.00 uur
wordt er onder begeleiding gebiljart in de Vliestroom.
En zolang andere activiteiten in de grote zaal van De
Vliestroom het toelaten kan er dagelijks extra geoefend
worden. Het maakt dan ook niet uit of je goed kunt
spelen of niet. Voor de gevorderde biljarters een mooie
gelegenheid om het gemiddelde wat op te vijzelen. Als
je de smaak te pakken hebt is het ook nog mogelijk lid
te worden van de biljart vereniging Burgerkring. Deze
vereniging speelt elke donderdagavond om 20.00 uur
in het Loods Hotel.

Zin in een mooie vrijetijdsbesteding? Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met Auke Poppema,
telefoonnummer: 06-54351597.

