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bezoek delegatie Schiermonnikoog aan Boswijk 
Woensdag 30 december kreeg de gemeente Vlieland bezoek van een delegatie van 
de gemeente Schiermonnikoog. Dit omdat er ook op Schiermonnikoog behoefte is 
aan een wijk zoals Boswijk waar diverse vormen van zorg mogelijk zijn. 
Vragen die bij hen leven zijn bijvoorbeeld: Hoe is het project van de grond gekomen? 
Welke partijen zijn er bij betrokken geweest en hoe is de financiering tot stand 
gekomen? Welke vormen van zorg worden er allemaal geboden? Hoe is de 
dagelijkse organisatie geregeld? Welke partners zijn hierbij betrokken? Vanaf welke 
schaal is een dergelijk project haalbaar? 
De delegatie bestond uit wethouder mevrouw I. Zonneveld, vier raadsleden, een 
beleidsambtenaar en vertegenwoordigers uit het Sociaal Domein. De bezoekers 
werden ontvangen door wethouder Marieke Vellinga. Er werden presentaties 
gehouden door projectcoördinators Henno Nieuwenhuis en Evert van de Klundert 
van de gemeente Vlieland en door Willem van der Kooi en Tiny van der Hoek van de 
Kwadrantgroep. In de middag kregen ze een rondleiding in de wijk waarbij ze naast 
De Vliestroom en De Ton ook twee verschillende woningtypes mochten bezoeken. 
Na de rondleiding sloten ook twee Vlielandse raadsleden aan bij de groep, Dick 
Visser en Hedwig de Lang. Zij zijn vanaf het begin bij als raadslid bij het project 
betrokken geweest. 
 

openbaar groen tussen Lutinelaan en Sparrenlaan 
en achter De Drift 
Na een aantal verzoeken en voorstellen voor gebruik van een deel van het openbaar 
groen tussen de Lutinelaan en de Sparrenlaan en achter de woningen aan De Drift, 
heeft de gemeente de vraag omtrent het toekomstig gebruik van de gronden 
voorgelegd aan de direct omwonenden. Vanuit de omwonenden is nadrukkelijk de 
wens geuit om de gronden als groenvoorziening in stand te laten en geen ander 
gebruik toe te laten. Daarbij blijft de inrichting binnen hetgeen het bestemmingsplan 
ter plaatse toelaat. Een landschapsarchitecte heeft in overleg met de omwonenden 
een inrichting bedacht die is uitgewerkt in een beplantingsplan. Met de uitvoering van 
dit beplantingsplan is inmiddels een begin gemaakt.  
De planning voor het uitvoeren van de werkzaamheden ziet er in het kort als volgt uit: 
 november/december 2022: Rooien bomen en egaliseren grond 
 januari/februari 2023: aanbrengen van laagje zwarte aarde en frezen grond. 
 Maart/april: start aanplant van bomen en struiken. 
 

Sinterklaas op Vlieland 
Als deze nieuwsbrief bij je op de mat valt is hij er misschien al: 
Sint Nicolaas! Sinterklaas en zijn Pieten komen zaterdag 3 
december om 13:30 uur aan op de Veerdam. We vertrekken 
daarna samen met de Sint in optocht naar de Boswijk en gaan 
via de ‘nieuwe buurt’, Dorpsstraat en Nieuwestraat naar het 
Kerkplein. Daar is er warme chocolademelk voor alle kinderen.  
De Sint en zijn gezelschap vinden onderdak in de naar hem 
genoemde kerk tijdens hun verblijf op Vlieland. 
We wensen iedereen een heerlijk avondje! 

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.vlieland.nl/


 
  

 

kort verslag raadsvergadering  
21 november 2022 
De raadsleden N. Hopman, H. de Lang en I. Pieterse 
waren met kennisgeving afwezig evenals wethouder R. 
de Jong. 
Naar aanleiding van het overzicht moties en 
toezeggingen wordt meegedeeld dat het 
warmtesysteem van het project Duinwijck Gasvrij 
werkend is. Omdat nog niet alles is uitgevoerd zoals is 
afgesproken volgens uitspraak van de arbitrage is het 
project nog niet opgeleverd. 
NLV vraagt naar de boeteclausule. Burgemeester 
Schrier antwoordt dat het hier gaat om een 
overeenkomst waar de gemeente geen deel van uit 
maakt en dat hij het antwoord niet weet. Hij zal er 
schriftelijk op terugkomen. 
Wethouder Vellinga deelt mee dat de gemeente WMO 
voorzieningen wel mag weigeren maar dat maatwerk 
voorop staat, dus per situatie moet worden bekeken wat 
de beste oplossing is. 
Wethouder Vellinga meldt dat uit de bijeenkomst over 
de ‘scholierenboot’ die die middag is gehouden in elk 
geval is voortgekomen dat deze voorziening in stand 
moet worden gehouden. Een werkgroep gaat nu aan de 
slag met hoe dit gerealiseerd kan worden. 
 
Informeren 
Burgemeester Schrier deelt mee dat de aanvraag voor 
de Regiodeal is uitgegaan. 
Op een vraag van het ABV naar inzicht in de boeken 
van Rederij Doeksen naar aanleiding van de 
aangekondigde tariefswijzigingen antwoordt hij dat de 
controle en verantwoording ligt bij de 
concessieverlener, het Ministerie. Naar aanleiding van 
de opmerking van ABV over de invulling van het 
bestuur van aan de gemeente gelieerde stichtingen 
zegt hij dat het aan de stichtingen zelf is, maar dat het 
een goed idee zou zijn om vacatures in Uit het kastje te 
publiceren zodat iedereen hierop kan reageren. 
Op de vraag van ABV of er op Vlieland ook slachtoffers 
zijn van de toeslagenaffaire wordt schriftelijk antwoord 
toegezegd. 
Het NLV vraagt of het college überhaupt heeft 
overwogen om de verrassend grote strook die is 
vrijgekomen na het verwijderen van de begroeiing 
tussen Lutinelaan en Dennenlaan te gebruiken voor tiny 
houses. Dit gezien de grote woningnood op Vlieland en 
de in het uitvoeringsprogramma Waddeneilanden 
afgesproken pilot tiny houses die in de eerste helft van 
2023 op één van de Waddeneilanden moet worden 
gerealiseerd. 
Burgemeester Schrier antwoordt dat de begroeiing is 
verwijderd omdat omwonenden hadden geklaagd over 
het gebrek aan zonlicht op de zonnepanelen en in hun 
tuinen. Er zijn aan de omwonenden al toezeggingen 
gedaan en afspraken gemaakt over de herbeplanting 
van dit openbare stuk grond. Het zou niet netjes zijn om 
nu nog iets anders voor te gaan stellen. 
NLV concludeert dat het dus niet is overwogen en 
vraagt dit voortaan wel te doen als er ergens grond 
vrijkomt. Bovendien zou het geen kwaad kunnen hier 
toch nog een vragenrondje bij de omwonenden aan te 
wagen. 
Lijst Fier sluit zich in deze bij NLV aan. 
Vervolgens vraagt  NLV naar het standpunt van het 
college ten opzichte van het idee van school De Jutter 
om tiny houses te plaatsen rond de school voor 
(tijdelijk) personeel. 
Namens portefeuillehouder De Jong antwoordt 
wethouder Vellinga dat er door het college welwillend 

naar het voorstel is geluisterd en dat er gekeken zal 
worden  naar wat er mogelijk is. Het college zal dit zo 
snel mogelijk oppakken en niet wachten op de nog te 
ontwikkelen Woonvisie. 
 
Spreekrecht voor burgers 
Tijdens het spreekrecht voor burgers uit mevrouw T.A. 
Renier-Willems haar grote zorgen over de staat van 
één van de mooiste panden van Vlieland, het 
Rijksmonument het Armhuys. Het staat nu al ruim twee 
jaar leeg en er wordt dus niet gestookt en geen 
onderhoud gepleegd. Zij wijst er op dat de eigenaar een 
zorgplicht heeft voor dit monument en dat de gemeente 
hierop de eigenaar kan aanschrijven en zelfs een 
dwangsom hieraan kan verbinden. Er is eventueel 
subsidie te verkrijgen voor het wind- en waterdicht 
maken van het monument. 
Zij roept het college op niet langer te wachten en ervoor 
te zorgen dat het pand voor Vlieland behouden blijft. 
Eventueel zou overwogen moeten worden om het terug 
te kopen en in beheer van een stichting te geven, zodat 
iedereen er weer van kan genieten. 
De gemeenteraad geeft te kennen de oproep van 
mevrouw Renier te onderschrijven. 
Burgemeester Schrier zegt toe dat het college er alles 
aan zal doen om, desnoods door middel van 
handhaving, te zorgen voor behoud van het pand. 
 
Besluiten 
Vervolgens neemt de raad de volgende besluiten: 
• In te stemmen met het delegeren van 

bevoegdheden aan het college van B&W tot 
vaststelling van delen van het Omgevingsplan en 
het Delegatiebesluit omgevingsplan Vlieland vast te 
stellen. 

• In te stemmen met het bindend adviesrecht inzake 
de in het besluit genoemde buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten en het besluit ‘Bindend 
advies buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’ vast 
te stellen. 

• De vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling van 
Hûs en Hiem ter kennisgeving aan te nemen en de 
Verordening Gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit vast te stellen. 

Hierna staat de aanvraag subsidie Waddenfonds voor 
verduurzaming aanloophaven op de agenda. Door 
microbacteriële aantasting van de damwanden moeten 
deze op korte termijn worden vernieuwd. Dit biedt de 
kans om gelijktijdig de energievoorziening in het 
havengebied te verduurzamen door de damwanden te 
voorzien van een systeem om warmte te winnen. Door 
deze techniek te koppelen aan zonthermie (warmte 
opwek door zonenergie) in combinatie met een ‘smart 
grid’ kan warmtevraag en aanbod slim worden 
gekoppeld. De koppeling van verschillende technieken 
maakt het systeem innovatief en kansrijk voor subsidie 
bij het Waddenfonds. 
ABV dient een motie in met het verzoek aan het college 
om de raad te informeren over de maximale financiële 
bijdrage van de gemeente aan dit project, met of zonder 
subsidie en om rekening te houden met maatregelen 
om te voorkomen dat de damwanden weer vroegtijdig 
worden aangetast. 
Burgemeester Schrier reageert op de motie met de 
stelling dat het nog niet mogelijk is om precies de 
gemeentelijk bijdrage aan te geven, eerst moet de 
subsidie zien  te worden verkregen. Uiteraard zal er 
goed naar gekeken worden naar bescherming van de 
damwanden. 
Alle fracties stemmen in met het voorstel om de 
subsidie aan te vragen. 



 
  

 

Bij het in stemming brengen van de motie staken de 
stemmen, waardoor deze de volgende 
raadsvergadering weer op de agenda zal staan. 
Tot slot wordt besloten tot het verlengen met een jaar 
van het op 11 oktober 2021 vastgestelde controleplan 
2021, controleprotocol 2021 en normenkader. 
Om 20:40 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarbij 
raadslid Visser zijn complimenten uitspreekt  jegens 
wethouder Vellinga voor de manier waarop ze tijdens 
haar eerste raadsvergadering waarnam voor haar 
collega wethouder De Jong. 
 

praat (online) mee over een 
klimaatbestendige toekomst voor 
de Waddeneilanden! 
De Provincie Fryslân en het Wetterskip willen graag op 
8 december met u in gesprek over een belangrijk 
onderwerp! Ons klimaat verandert met als gevolg dat 
perioden met droogte, afwisselend met extreme 
regenbuien steeds vaker voorkomen. De grenzen van 
ons water- en bodemsysteem zijn in zicht. Dit kan 
betekenen dat we in de toekomst niet meer altijd 
genoeg en voldoende schoon water hebben. Provincie 
en Wetterskip werken samen aan een Fryslân waarin 
we ook in de toekomst goed kunnen leven. 
Watervisie 
Het Rijk heeft in het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied aangegeven dat water en bodem leidend zijn 
voor de toekomst van ons land. Provincie en Wetterskip 
werken samen aan het opstellen van de Friese invulling 
van het NPLG. Hiervoor stellen we een watervisie op, 
voor verschillende gebieden: zowel de vaste wal als de 
eilanden binnen onze provincie. 
Gebiedsgesprekken 
In september en oktober organiseerden de provincie en 
Wetterskip Fryslân zes gebiedsgesprekken. In 
november was er een bijeenkomst voor de jongeren. 
Graag nodigen we nu alle bewoners van Vlieland, 
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog uit voor een 
gesprek over de toekomst van de Waddeneilanden. 
Deze bijeenkomst houden we via Microsoft Teams op 
donderdag 8 december. We starten om 19:30 uur. De 
avond duurt tot 21.00 uur. 
Aanmelden kan via de website: 
https://www.fryslan.frl/fryslan-
klimaatbestendig of scan de QR-
code. 
Na aanmelding ontvangt u een 
digitale link naar de bijeenkomst. 
 

oefeningen Vliehors met 
explosieve bommen 
Op maandag 5 december en donderdag 8 december 
oefenen gevechtsvliegtuigen op NAVO oefenlocatie de 
Vliehors range in het afwerpen van bommen met 
explosieve lading. Het betreft 500 pond-bommen van 
het type GBU-12. Er wordt op beide dagen geoefend 
tussen 11:00 en 12:00 uur. 
Tijdens de oefening is de Vliehors gesloten voor 
publiek. Vanuit veiligheidsoogpunt is de grens van het 
oefenterrein gemarkeerd met waarschuwingsborden en 
tijdens oefeningen voorzien van rode vlaggen. 
 

berichten over uw buurt 
Ben je benieuwd wat er in je buurt gebeurt? De dienst 
'Berichten over uw buurt' via MijnOverheid.nl houdt je 
via e-mail op de hoogte van ontwikkelingen die van 
invloed zijn op je directe woonomgeving, zoals het 
kappen van een boom, plaatsing van een dakkapel, 
verbouwing van een woning en/of het organiseren van 
een evenement. 
Ben je 25 jaar of ouder en heb je een actief account in 
Mijnoverheid.nl? Dan ontvang je binnenkort een 
welkomstmail. In deze e-mail 
staat een mededeling dat je 
automatisch bent 
aangesloten op de dienst 
'Berichten over uw buurt'. 
Overheidsorganisaties, zoals 
gemeenten, provincies en 
waterschappen, bieden op 
deze manier gemakkelijk en 
snel inzicht in ontwikkelingen 
rondom uw woonomgeving.  
 

grof huishoudelijk afval 
Op dinsdag  december 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 3 oktober 16.00 uur) of 
via de website www.vlieland.nl (klik op de knop ‘melding 
doen’). 

 

Oh dennenboom, oh 
dennenboom… 
Gratis je eigen echte Vlielandse 
kerstboom zagen? 
Dat kan op:  
zaterdag 10 december van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
Wij staan klaar met chocomel en glühwein, zagen en 
werkhandschoenen. 
Waar?  
Bij het Kolkepad omhoog naar de vuurtoren. (Postweg 
eerste pad rechts). 
Graag tot dan, Team Staatsbosbeheer. 
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vacature defensie 
 

De Vliehors Range is het oefenterrein waar NATO-
vliegers oefenen met het inzetten van wapensystemen 
tegen gronddoelen, wapensystemen testen en 
naderhand evalueren. Wil jij onderdeel uitmaken van 
deze bijzondere eenheid van de Koninklijke 
Luchtmacht? Wij zijn op zoek naar een  
 

logistiek facilitair medewerker.  
 

Ben jij zelfstandig, kun jij goed schakelen tussen 
verschillende taken en ben je daarnaast ook in staat om 
in teamverband te werken? Misschien ben jij dan wel de 
collega waar wij naar op zoek zijn. 
  
Wat ga je doen? 
Als facilitair logistiek medewerker ben je 
verantwoordelijk voor het beheren van het magazijn en 
zorgen dat alles voorhanden is om de eenheid 
draaiende te houden. Je fungeert als aanspreekpunt 
voor de facilitaire dienst defensie die vanaf de 
vliegbasis Leeuwarden ons op afstand ondersteund. Je 
acteert als vooruit geschoven post voor de logistieke 
dienst en je wordt opgeleid om de digitale logistieke 
systemen van defensie te kunnen gebruiken. 
Naast deze reguliere werkzaamheden word je ook 
ingezet bij het bestrijden van natuurbranden en bij het 
ruimen van oefenmunitie. We werken indien nodig in 
twee ploegen waarbij de avonddienst om 23:00 uur 
eindigt, tevens kun je op regelmatige basis voor 
calamiteiten consignatie worden ingezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
agenda 5 t/m 10 december 
 
Maandag 5 december: 
 10.45-11.15 uur: Wekelijks beweegmoment: Meer 

Bewegen Voor Ouderen  
 17.45 uur: Sinterklaas diner – aanmelding gesloten  
 19.00 uur: Open huis voor raders en opkleders 
Dinsdag 6 en donderdag 8 december: 
 14.00 uur: Biljart onder begeleiding van en in overleg 

met Auke Poppema 
Dinsdag 6 december:  
 14.00 uur: Handwerkclub 
Woensdag 7 december:  
 10.00-11.00 uur: Voorlezen door kinderen van De 

Jutter 
 14.00 uur: Spelletjesmiddag leden VESV 
Donderdag 8 december: 
 13.30 uur: Kerstworkshop 

 
 
 

 
Wat wij vragen 
 MAVO / LTS / VMBO; 
 In het bezit van een rijbewijs B; 
 Affiniteit met computers; 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
 Fysiek in staat zijn brandweertaken uit te voeren; 
 Goede contactuele eigenschappen.  

 
Bijzonderheden  
 Wil je meer informatie over de functie? Neem dan 

contact op met Majoor Rob Duran, Commandant 
Detachement Vliehors via +31 889 512513 of 
rf.duran@mindef.nl. Voor aanvullende informatie over 
de selectieprocedure kun je contact opnemen met 
Laura van der A, Recruiter, via l.vd.a@mindef.nl 

 Solliciteren kan door jouw sollicitatiebrief en CV 
digitaal te versturen voor 12 december a.s. naar 
l.vd.a@mindef.nl Daarbij dien je de functietitel te 
vermelden in het onderwerp van de E-mail. 

 Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de 
Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een 
gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid 
(GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de 
Europese Economische Ruimte (EER) of uit 
Zwitserland. 

 Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken 
deel uit van de selectieprocedure. 

 
Arbeidsvoorwaarden  
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling  
Contractduur: 1 jaar  
Uren: 38 uur per week  
Salaris: Schaal 4 (€2394 – €2932)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
Alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 
12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. 
Inloopspreekuur elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur 
in de Vliestroom. 
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