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campagne ‘Orange the World’ 
Wereldwijd wordt van 25 november tot en met 10 december aandacht 
gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Dit gebeurt door middel van de 
campagne ‘Orange the World’. Oranje staat voor dageraad en zonsopkomst: 
voor een hoopvolle, geweldloze toekomst voor meisjes en vrouwen. 
Kenmerkend voor de campagne zijn de gebouwen die in steden over de 
hele wereld oranje worden uitgelicht. Op Vlieland kiezen we hier niet voor, 
wel wappert deze week de ‘Orange the World’ vlag bij het gemeentehuis. 
Hiermee vragen we aandacht voor het thema geweld tegen vrouwen en 
tonen we ons solidair met de mensen die overal in de wereld hier tegen op 
staan. 
 
Ook in Nederland 
In Nederland krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. 
Gemiddeld wordt elke acht dagen in Nederland een vrouw vermoord door 
(ex)partnergeweld.  
 
#medestander 
Het thema dit jaar is #medestander. Samen kunnen we geweld tegen 
vrouwen en meisjes de wereld uithelpen door voor ze op te komen. Door zelf 
geen geweld te gebruiken en ervaringsverhalen van vrouwen serieus te 
nemen. Door erover te praten het taboe op geweld te doorbreken. En 
mensen in je omgeving aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.  
 
Hulp vragen 
Naar schatting vertelt slechts 40% van de vrouwen die te maken heeft 
gehad met geweld een bekende of een organisatie over wat er gebeurd is. 
Ze weten vaak niet waar ze terecht kunnen, ze schamen zich en zijn bang 
dat ze niet worden geloofd.  
 
Veilig Thuis 
Zit jij in een gewelddadige thuis situatie of ken je iemand in je omgeving die 
hiermee te maken heeft? En wil je hierover advies? Neem dan contact op 
met het Veilig Thuis Friesland. Je kunt 24/7 gratis (en anoniem) bellen met 
0800-2000 of (anoniem) chatten via www.veiligthuisfriesland.nl op 
werkdagen van 9.00-17.00. Bij direct gevaar bel 112. 

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.veiligthuisfriesland.nl/
http://www.vlieland.nl/


 
  

 

besluit tot verlenging van de 
afdoeningstermijn met zes weken 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor (de legalisatie van) het tijdelijk (twee jaar) 

plaatsen van standaards voor het plaatsen van 
reclamebanners (ingekomen 27 september 2022). 

 

melding klein evenement 
De burgemeester van Vlieland maakt bekend dat de 
volgende melding is binnengekomen voor het 
organiseren van een klein evenement zoals genoemd in 
artikel 2:25 lid 2 van de Algemene plaatselijke 
verordening Vlieland 2011. 
• Open dag Kaasbunker, 31 december 2022 van 10.30 

uur tot 16.00 uur, locatie Kaasbunker, melding 
ontvangen 21 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. 
 

IMF-subsidie voor 11 projecten 
op de Friese Waddeneilanden 
Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de 
provincie Fryslân subsidie aan 11 initiatieven in de regio 
Friese Waddeneilanden. In deze derde openstellings-
periode van 2022 gaat in deze regio ruim € 197.000 
naar leefbaarheidsprojecten in en van de mienskip. 
Vlieland 
Ook Vlielandse subsidieaanvragen zijn gehonoreerd. 
Aan de Stichting Vrienden van Boswijk is een subsidie 
van € 35.000 toegekend voor de inrichting van de 
tandartspraktijk in de Vliestroom. De totale investering 
bedraagt € 122.000. 
Aan de werkgroep Pinkachtig Wrakje is een subsidie 
van € 2.924  toegekend voor het plaatsen van een 
informatiezuil op de Postweg. De totale investering 
bedraagt € 7.306. 
Iepen Mienskipsfûns 
Ook in 2023 kan er subsidie worden aangevraagd. De 
eerste aanvraagperiode loopt van 16 januari t/m 2 
februari (17.00 uur) 2023. Voorwaarde is dat het project 
bijdraagt aan het verbeteren van 
de leefbaarheid. Sinds kort kunt u 
ook ideeën indienen die een nieuw 
proces of product op het eiland 
brengen. Kijk voor meer informatie 
en inspirerende projecten op 
www.streekwurk.frl/imf. 
Of scan de QR-code. 
 

de sirene werkt weer 
Van de Veiligheidsregio ontvingen we het bericht dat de 
defecte sirene op Vlieland is gerepareerd. 

hulp bij het kiezen van een 
passende zorgverzekering 
De gemeente Vlieland vindt het belangrijk dat uw 
zorgverzekering aansluit bij uw zorgwensen en dat u 
alleen betaalt voor zorg die u nodig heeft. Daarom is 
het goed om elk jaar te kijken of uw verzekering nog bij 
uw wensen past. Om dat makkelijker te maken, heeft 
de gemeente Vlieland samen met Poliswijzer.nl een 
digitale vergelijkingshulp gemaakt.  
 
Deze digitale vergelijkingshulp vindt u 
op www.poliswijzer.nl/vlieland (of scan 
de QR-code). 
Hier kunt u eenvoudig alle 
zorgverzekeringen van Nederland met 
elkaar vergelijken. Geef aan welke 
zorg u nodig heeft. Of beantwoord een paar simpele 
vragen via de Keuzehulp. U krijgt dan advies over de 
zorgverzekering die het beste bij uw wensen past met 
de laagste premie.  
 
Heeft u hulp nodig bij het vergelijken? 
 Wilt u graag dat iemand u helpt met het kiezen van 

een zorgverzekering? Vraag dan gratis advies aan de 
adviseurs van Poliswijzer. U kunt op werkdagen van 
09.00 tot 17.00 uur bellen of appen naar 050- 2111 
456. U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten. 

 Wilt u hulp bij het invullen van Poliswijzer.nl? Maak 
een gratis afspraak met het Eilandteam Vlieland via 
a.kort@vlieland.nl of (0562) 452700 Het is handig om 
uw huidige zorgpolis mee te nemen naar het gesprek.  

 
De Gemeentepolis AV Frieso 
Voor mensen met een laag inkomen en hoge 
zorgkosten heeft uw gemeente de Gemeentepolis AV 
Frieso. Deze verzekering heeft een groot zorgpakket en 
u krijgt van de gemeente korting op de 
premie. Op www.sozawe-nw-
fryslan.nl/av-frieso (of scan de QR-
code) staan de premie en de 
voorwaarden voor de AV Frieso. Daar 
leest u ook hoe u deze zorgverzekering 
kunt aanvragen.  
Heeft u vragen over de AV Frieso? Neem dan contact 
op met De Dienst Noardwest Fryslân via (0517) 
380200. De Dienst is bereikbaar op werkdagen van 
9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur of mail 
naar contact@sozawe-nw-fryslan.nl. 
 

even voorstellen 
Mijn naam is Dette de Lange (23) 
en ik ben werkzaam als stagiaire 
bij de gemeente. Ik ben in de 
zomer van 2021 voor het eerst in 
aanraking gekomen met Vlieland, 
door mijn vakantiebaantje bij het 
Poffertjeshuis (waar ik nog steeds 
werkzaam ben). Het komende 
half jaar zal ik voor mijn 
afstudeerjaar meelopen met Annemarie Kort. Ik zit in 
het laatste jaar van de opleiding Social Work en zal me 
voornamelijk richten op maatschappelijke kwesties, 
zoals het opzetten van het hierna vermelde ‘Gordijnen 
project’. 
 

http://www.streekwurk.frl/imf
http://www.poliswijzer.nl/vlieland
mailto:a.kort@vlieland.nl
http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/av-frieso
http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/av-frieso


 
  

 

gordijnen maken  
voor elkaar! 
Iedereen merkt het: de 
energiekosten zijn hoog. 
Daarom is het raadzaam om 
zoveel mogelijk energie te 
besparen. Het ophangen van 
gordijnen voor het trapgat kan ervoor zorgen dat niet 
alle warmte verloren gaat naar de bovenverdieping.  
  
Uit de bezoeken die de energiecoaches hebben 
afgelegd aan woningen met een lage energiewaarde is 
gebleken dat er behoefte is aan gordijnen om in het 
trapgat te hangen. Daarom zoeken we eilanders die 
willen helpen met het maken van deze gordijnen. Bent 
u handig met de naaimachine en wilt u meehelpen? Ik 
zou dan graag met u in contact willen komen. U kunt 
contact opnemen met Dette de Lange 06-42996811.  
 

gladheidsbestrijding  
winter 2022-2023 
Bij gladheid worden in eerste instantie alleen de 
doorgaande routes en knelpunten gestrooid. Ook wordt 
er rekening mee gehouden dat gladheid op Vlieland 
meestal maar van korte duur is. ’s Morgens vroeg kan 
het heel kort even verraderlijk glad zijn, maar bij deze 
gladheid wordt er dus niet zomaar gestrooid. Voordat 
de auto inzet-klaar is en de route 
gereden is, dooit het vaak allang 
weer.  
De vaste route van de 
gladheidsbestrijding kunt u vinden op 
de website: http://bit.ly/3GIfJzB of 
scan de QR-code.  
 
Naast de vaste route is er aandacht voor:  
 verharde opgang van het voetpad + schelpenpad van 

de Vlaminghweg naar de Duinwijck en in het 
verlengde daarvan het Rijk IJzeszglop naar de 
Dorpsstraat 

 voetgangerstrappen van De Blinkerd naar Helmweg 
en Bremweg  

 helling Armhuis – Vlaminghweg 
 ingang Vliestroom  
 Achter de bejaardenwoningen in de Berkenlaan 
 Voetpaden en trappen Boswijk  
  
Na het strooien moet het zout eerst een tijdje inwerken. 
Het gestrooide zout heeft enige autoverkeer nodig om 
goed te werken. Waar weinig of geen autoverkeer rijdt, 
werkt het zout bij vorst bijna niet. 
Direct na het strooien is het dus nog een tijdje 
verraderlijk glad en kan het op sommige stukken glad 
blijven. Wees alert en voorzichtig!! 
 

opkleden maandag 5 december 
Zoals u vorige week in de huis-aan-huis bezorgde flyer 
van de Stichting Volksonderwijs Vlieland heeft kunnen 
lezen, zijn er tijdens het opkleden diverse ‘open huizen’.  
Ook het gemeentehuis is weer geopend tijdens deze 
avond. Heeft u zelf geen plek waar u kunt raden, dan 
bent u van harte welkom in het gemeentehuis. Graag 
wel even van te voren aangeven dat u wilt komen; dit 
kan door een mail te sturen naar: info@vlieland.nl of te 
bellen naar 0562-452700. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 
2 december aanstaande voor 12.00 uur aanmelden.

BERICHT VAN DE NICOLAASKERK 

Stilte Cirkel  
In deze adventsweken wordt op 
woensdagmorgen in de Nicolaas 
kerk een Stilte Cirkel gehouden. 
Van oudsher is de adventstijd 
(vier weken voor Kerst) een tijd 
van inkeer en bezinning, van wachten en verwachten, 
van stil worden. De cirkel verwijst naar de 
adventskrans: iedere week komt er een licht bij - zo 
leven wij vanuit het donker naar het licht, naar de 
geboorte van het kind toe. 
Deze vier weken staan vier vrouwen centraal in onze 
Stilte Cirkel. Vrouwen waar het leven niet vanzelf gaat. 
Hun leven lijkt te stoppen en toch gaat in hen de 
toekomst door. 
In de Stilte Cirkel zitten wij in een kring (op stoelen) en 
we zijn stil. Het is dus geen gespreksgroep - we gaan 
ook niet praten. Er wordt alleen gesproken door degene 
die de leiding heeft (dat zal de predikant zijn). Je wordt 
uitgenodigd je gedachten te ordenen en gestelde 
vragen in jezelf te onderzoeken. De predikant zal 
gebruik maken van verschillende (heel laagdrempelige) 
vormen van meditatie.  
Iedereen is welkom. Het is niet noodzakelijk alle keren 
te komen. Je hoeft geen ervaring te hebben met 
mediteren. Als je interesse hebt of nieuwsgierig bent of 
denkt ‘dit is misschien wel iets voor mij’ - kom dan 
gewoon. 
  
Waar en wanneer? 
Woensdagmorgen 30 november en 7, 14 en 21 
december van 10.30 tot 11.15 uur in de Nicolaaskerk. 
Voor wie wil, drinken we na afloop koffie of thee met 
elkaar. Nog een tip: Trek warme kleren aan en neem 
een warm dekentje of fleece mee. 
 
OPROEP 

creatieve broedplaats Vlieland 
Als jonge ondernemers en creatieve duizendpoten 
zouden we graag een creatieve werkplek en 
broedplaats op het eiland willen realiseren. Het lijkt ons 
leuk om een plek te creëren waar we samen kunnen 
werken, brainstormen en netwerken, waar we onze 
creativiteit en ideeën met elkaar kunnen delen en 
uitvoeren. Een plek waar we elkaar kunnen inspireren 
en van elkaar kunnen leren.  
We zouden graag van onze dorpsgenoten willen weten 
waar jullie interesse ligt en waar jullie behoefte aan 
hebben met betrekking tot de invulling van dit idee. We 
willen het voor iedereen toegankelijk maken. Ligt je 
interesse bij schilderen, tekenen, boetseren, sieraden 
maken, keramieken, zeefdrukken, fotoshoppen, 
linosneden maken, fotograferen, dichten, verhalen 
schrijven of iets anders op creatief vlak? Je bent van 
harte welkom! 
 
Lijkt het jou leuk om bij te dragen of wil je je interesse 
kenbaar maken, stuur dan een mailtje naar 
rianne_ananias@hotmail.com of bel of app naar 06-
11479889. Graag ontvangen we je reactie vóór 1 
december 2022. 
Tanja en Julia Visser, Eva Seiger en Rianne Ananias 

 
 
 
 
 

http://bit.ly/3GIfJzB


 
  

 

 

 
agenda 28 november tot en met 
3 december 2022 
 Maandag 28 november: 

10.45-11.15 uur Wekelijks beweegmoment - Meer 
Bewegen Voor Ouderen 
14:00 uur: Bingo voor leden van de VESV 

 Dinsdag 29 november en donderdag 1 december:  
14.00 uur: Biljart onder begeleiding van en in 
overleg met Auke Poppema 

 Woensdag 30 november: 
10:00 tot 12:00 uur inloopspreekuur 
buurtwelzijnswerker  
 

opkleden in De Vliestroom 
Vorig weekend was er in Uit het Kastje al te lezen over 
het opkleden op 5 december. Ook De Vliestroom opent 
de deuren voor opkleders en mensen die gaan raden 
tussen 19.00 en 22.00 uur. Iedereen is welkom om 
langs te komen! Vol = vol. 
 

 
 
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 bewoners van 
Vlieland behoefte is voor 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

kunst- en ambachtendag 
Op zaterdag 26 november wordt de Kunst- en 
ambachtendag op Vlieland gehouden. Een soort 
‘Amusetour’ maar dan een tour langs creatievelingen en 
kunstenaars op Vlieland van 12.00 tot 17.00 uur. De 
locaties zijn te herkennen aan de groene loper in 
combinatie met de Vlielandse vlag. 

mailto:e.lammens@vlieland.nl
mailto:a.kort@vlieland.nl
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