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update huisvesting vluchtelingen 
Oekraïne 
In oktober deed de Veiligheidsregio Fryslân een dringend beroep op 
de Waddeneilanden om ook hier vluchtelingen uit Oekraïne op te 
vangen, dit voor een periode van een aantal maanden tot maximaal 
eind maart 2023. De gemeente heeft daarop een oproep gedaan aan 
haar inwoners om accommodatie beschikbaar te stellen. Zelf kon de 
gemeente een kleine huurwoning die net vrij gekomen was hiervoor 
vasthouden. 
Er kwamen weer diverse aanbiedingen van inwoners en deze zijn voorgelegd aan de 
Veiligheidsregio. Daarna bleef het helaas lang stil. Ondanks herhaaldelijk aandringen 
vanuit de gemeente kon er geen duidelijkheid gegeven worden of er nu wel of geen 
vluchtelingen naar Vlieland zouden komen. 
Afgelopen week is er opnieuw contact gezocht en nu blijkt dat de vluchtelingen uit 
Oekraïne die voor een aantal weken of maanden opvang nodig hebben, in de regio 
aan de wal worden opgevangen. Wél zal er door de Veiligheidsregio nu gekeken 
worden of er een klein gezin is dat naar Vlieland wil verhuizen en dan voor een 
langere periode onderdak kan vinden in de woning Berkenlaan 11.  
Wij hopen nu snel uitsluitsel te krijgen van de Veiligheidsregio en zullen u via de 
nieuwsbrief en de website op de hoogte te houden. We bedanken nogmaals 
iedereen heel hartelijk die accommodatie heeft aangeboden. 

 
vlaggen, banners, parasols en andere objecten 
met een verankering in gemeentegrond 
Volgens het huidige beleid (Beleid terrassen en uitstallingen 2011) moet iedereen die  
in gemeentegrond een verankering slaat een vergunning hiervoor aanvragen. De 
gemeente heeft tot op heden niet actief gehandhaafd op dit onderdeel van het beleid. 
De gemeente mag prioriteiten stellen bij het handhaven en verankeringen in 
gemeentegrond hadden een lage handhavingsprioriteit.  
Afgelopen zomer hebben we twee meldingen gekregen over verankeringen in 
gemeentegrond. Op het moment dat we een melding krijgen moet de gemeente hier 
actie op ondernemen. De betreffende eigenaren van de verankering is gevraagd om 
een vergunning aan te vragen. Omdat we iedereen gelijk willen behandelen vragen 
we nu aan de eigenaren van verankeringen in gemeentegrond die vergunbaar zijn 
om hiervoor een vergunningsaanvraag te doen. De verankeringen waar geen 
vergunning voor kan worden afgegeven, moeten op last van de gemeente verwijderd 
worden. Bij het verlenen van een vergunning voor een verankering kijkt de gemeente 
zowel naar de verankering zelf, als naar hetgeen in de verankering staat. Hierbij 
gelden de volgende uitgangspunten: 
 voor een verankering ten behoeve van een parasol op een terras wordt 

vergunning verleend 
 een verankering ten behoeve van een parasol voor een winkel wordt per situatie 

beoordeeld 
 voor een verankering ten behoeve van een banner of beachvlag wordt geen 

vergunning verleend. 
De verankering mag uit veiligheidsoverwegingen niet boven het straatoppervlak 
uitkomen, dit om struikelen te voorkomen.  
Eind januari gaat de gemeente een controleronde doen. Als er een 
verankering wordt aangetroffen waar nog geen 
vergunningsaanvraag voor is gedaan, dan zal de gemeente de 
eigenaar aanschrijven dit alsnog te doen. Een vergunning kan 
worden aangevraagd via het omgevingsloket: 
https://www.omgevingsloket.nl/ 
Of scan de QR-code. 
 

afsluiting Dorpsstraat donderdag 15 december 
Donderdag 15 december is de Dorpsstraat ter hoogte van de winkel ‘Primera’ vanaf 
8:00 uur tot begin van de middag afgesloten vanwege werkzaamheden aan de 
waterleiding. 

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 
 

 

https://www.omgevingsloket.nl/
http://www.vlieland.nl/


 
  

 

Waddeneilanden krijgen  
5 miljoen van het rijk 
Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimte 
keert de Waddeneilanden € 5 miljoen uit voor het 
versneld bouwen van tenminste 200 woningen op de 
vijf eilanden, waarvan tweederde betaalbaar. (Onder 
het betaalbare segment vallen de sociale 
huurwoningen, huurwoningen vanaf de sociale 
huurgrens tot een max van €1000 per maand en 
koopwoningen tot aan de NHG grens (€355.000)). 
Verwachting is dat in de periode tot 2025 de eerste 75 
woningen zullen worden gerealiseerd.  
Door de eilandspecifieke kenmerken, zoals de schaarse 
ruimte, kwetsbare natuur en de afhankelijkheid van 
aanvoer van materialen en personeel vanaf het 
vasteland, is  woningbouw op de Wadden niet alleen 
complex maar ook kostbaar. 
Caroline van de Pol, burgemeester Terschelling en 
voorzitter van het Samenwerkingsverband de 
Waddeneilanden: “De bijdrage van het Rijk betekent 
een vliegwiel voor de leefbaarheid op de eilanden. 
Jonge gezinnen en personeel hebben meer 
mogelijkheden om te blijven of terug te keren. Zij zijn 
van grote betekenis voor de lokale gemeenschappen. 
Ook woonruimte voor ouderen wordt geborgd zodat zij 
op hun geliefde eiland kunnen blijven wonen als de 
zorgbehoefte toeneemt.”   
 
Investering waddengemeenten 
Naast de toegekende € 5 miljoen beogen de 
eilandgemeenten tot en met 2030 zelf zo’n € 50 miljoen 
te investeren in woningbouw. Ook hopen zij aanspraak 
te maken op ondersteuning en betrokkenheid van het 
Rijk via een Regio Deal. In november 2022 dienden zij 
hiertoe een aanvraag in. Naast woningbouw maken 
onderwijs, innovatief ondernemerschap, bereikbaarheid 
en duurzaamheid hier deel van uit. 
 
Innovatie 
De realisatie van passende en betaalbare woningen 
binnen de schaarse ruimte van de eilanden vraagt om 
nieuwe woonvormen. Daarom zetten de 
eilandgemeenten in de ontwerpen in op thema’s als 
flexibiliteit en multifunctionaliteit. Behalve de woningen 
zijn er ook flexwoningen, een woon-werk-leercampus 
en woonzorgcentrum opgenomen in de plannen. Hierbij 
staan circulariteit en duurzame energie hoog in het 
vaandel. 
 

verleende vergunningen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende vergunning hebben verleend: 
Tijdelijke standplaatsvergunning 
• “t Smulpunt, tbv verkoop van oliebollen van 24 

december 2022 t/m 6 januari 2023, locatie 
Dorpsstraat en Jachthaven, verleend 6 december 
2022; 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende 
vergunning. 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. 

                    

ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn 
ingekomen: 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel 

Dorpsstraat 168 te Vlieland (ontvangen 24 
november 2022). 

 Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel 
Dorpsstraat 154 te Vlieland (ontvangen 28 
november 2022). 

 Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel 
Dorpsstraat 131 te Vlieland (ontvangen 7 december 
2022). 

 Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel 
Dorpsstraat 133 te Vlieland (ontvangen 7 december 
2022). 

voor slopen en/of asbest verwijderen 
 Voor de sloop van en het asbest verwijderen in de 

panden Dorpsstraat 108-110 en de achtergelegen 
bijgebouwen te Vlieland (ingekomen 30 november 
2022) 

voor brandveilig gebruik 
 Voor het brandveilig gebruik van het pand Kampweg 

3B (De Nulck) te Vlieland (ingekomen 1 december 
2022). 

 Voor het brandveilig gebruik van het pand 
Achteromweg 5A te Vlieland (ingekomen 7 
december 2022). 

voor werk of werkzaamheden uitvoeren 
 Voor terreinherstelwerkzaamheden op het perceel 

Kampweg 1 te Vlieland (ingekomen 5 december 
2022). 

 Voor het vervangen van bestaande en het plaatsen 
van nieuwe informatieborden op diverse locaties in 
en rond het dorp (ingekomen 7 december 2022). 

voor bouwen 
 Voor de bouw van personeelsappartementen aan 

de Willem de Vlaminghweg achter Dorpsstraat 10-
12 te Vlieland (ingekomen 7 december 2022). 

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

verleende omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn 
ingekomen: 
voor slopen en bouwen in het beschermd stads- en 
dorpsgezicht 
 Voor de vervanging van de schuur op het perceel 

Dorpsstraat 112 te Vlieland (verzonden 8 december 
2022) 

voor werk of werkzaamheden uitvoeren en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening 
 Voor de aanleg van een walstroomkabel vanaf het 

perceel Havenweg 60 naar de ligplaats van de 
reddingboot in de jachthaven te Vlieland (verzonden 
8 december 2022). 
 

geweigerde reguliere 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd: 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor (de legalisatie van) het tijdelijk (twee jaar) 

plaatsen van standaards voor het plaatsen van 
reclamebanners (verzonden 7 december 2022). 



 
  

 

 

besluit tot verlenging van de 
afdoeningstermijn met zes weken 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor het plaatsen van zonnepanelen op het pand 

Dorpsstraat 71 te Vlieland (ingekomen 18 oktober 
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. 
 

raadsvergadering  
maandag 19 december 2022 
Aanvang 19:30 uur 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. Opening en vaststellen agenda 
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 21 november 

2022 
b: Overzicht moties/toezeggingen per 21 november 
2022 
Informeren 
3. Mededelingen college 
4. Informatie van het college 
5. Ingekomen stukken 
6. Vragenuurtje 
7. Spreekrecht voor burgers 
8. Presentatie teamleiders De Jutter ideeën tiny 

houses voor personeel 
Bespreken 
9. Tijdelijke plaatsing supermarkt Westerse Veld 
Besluiten 
10. Rapport Rekenkamercommissie Handhaving en 

Toezicht 
11. Meerjarig programmaplan 2023-2026 GR 

Waddeneilanden 
12. Nieuw sleutelsysteem De Jutter 
13. Vaststellen herziening bestemmingsplan 

Buitengebied 
14. Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2023 
15. Belasting verordeningen 
16. Begrotingswijziging 2022-4 
17. Motie ABV verduurzaming aanloophaven 
18. 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 
griffier@vlieland.nl. 
 
 
 
 
 

 
carbidschieten ti jdens de 
jaarwisseling 2022 
Carbidschieten is op Vlieland niet een activiteit die 
traditioneel “groots” wordt georganiseerd. Maar er zijn 
wel enkele inwoners die met carbid schieten op 31 
december. Op grond van de APV Vlieland is het 
schieten met carbid onder strikte voorwaarden 
toegestaan. Die voorwaarden zijn bedoeld om de 
veiligheid van zowel degene die het carbid afschiet als 
eventuele toeschouwers te kunnen waarborgen. 
Daarnaast zijn de voorwaarden ook bedoeld om hinder 
en overlast voor de omgeving te beperken. 
Voor Vlieland gelden de volgende regels voor het 
afschieten van carbid: 

 het afschieten van carbid is alleen toegestaan op  
31 december tussen 11.00 en 17.00 uur. 

 als je van plan bent om carbid af te schieten moet je 
dit vooraf melden bij de gemeente. Dit kan uiterlijk 
tot vrijdag 23 december 12.00 uur, telefonisch via 
0562-452700 of via de mail: pj.tijdeman@vlieland.nl  

 naast je contactgegevens moet je aangeven op 
welke locatie je carbid wilt gaan afschieten en een 
bewijs/verklaring overleggen dat je toestemming 
hebt van de grondeigenaar. Dit zal meestal 
Staatsbosbeheer zijn 

 Nb: Het is mogelijk dat de gemeente contact 
opneemt met degenen die zich hebben aangemeld 
om de voorwaarden te bespreken. 

Naast de hierboven genoemde voorwaarden zijn ook de 
volgende regels van toepassing. 
1. Het afschieten mag enkel plaatsvinden op 
(particulier) terrein buiten de bebouwde kom. De plaats 
vanwaar geschoten wordt, is gelegen:  

 op een afstand van tenminste 100 meter van 
woningen 

 op een afstand van tenminste 300 meter van 
gebouwen, bouwwerken of andere voorzieningen 
waarbinnen dieren verblijven. 

2. Het vrije veld waarin geschoten wordt, dient 
minimaal 100 meter te zijn en in het schootsveld mogen 
zich geen personen en/of  openbare paden of wegen 
bevinden. 
3. Degene die met carbid schiet moet redelijkerwijs 
alle maatregelen hebben genomen om gevaar voor 
mens en dier te beperken.  
4. Het carbidschieten moet geschieden door of onder 
toezicht van een persoon van 18 jaar of ouder. Hij/zij is 
binnen het schootsveld verantwoordelijk voor de eigen 
veiligheid en de veiligheid van het publiek. 
Toezichthouders (o.a. politie) kunnen aanwijzingen 
geven die terstond opgevolgd moeten worden.  
5. Het deksel van de melkbus(constructie) moet met 
een touw bevestigd zijn aan de melkbus. Hier moeten 
de afmetingen van het schootsveld op zijn afgestemd.  
6. Er mag enkel gebruik worden gemaakt van 
melkbussen en /of dergelijke voorwerpen met een 
maximale inhoud van 40 liter, met gebruikmaking van 
acetyleengas afkomstig van een reactie tussen 
calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met 
vergelijkbare eigenschappen. Bij het niet opvolgen van 
bovenstaande voorwaarden zal door de politie een 
proces-verbaal opgemaakt worden. Ook bij 
carbidschieten binnen de bebouwde kom.  
Aanbevelingen voor het veilig afsteken carbid 
 zet het schootsveld waar mogelijk af met lint of op 

andere herkenbare wijze 

 zorg voor een vast gelast kruis onder de bodem van 
de bus. Hierdoor schiet de bodem er minder snel uit 

 druk het deksel er handmatig op, sla in geen geval 

http://www.vlieland.nl/
mailto:griffier@vlieland.nl


 
  

 

met een hamer op de bus in verband met 
vervormingen van het deksel 

 plaats de achterzijde van de bus tegen een 
(geschoorde)balk 

 zorg voor EHBO en voor voldoende blusmiddelen 
(water om te koelen, blusdeken) zodat je goed kunt 
handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan 

 draag gehoorbescherming 
 
extra controle ontheffingen  
Bij elk voertuig waarvoor een ontheffing is afgegeven 
(zowel een B- als een T-ontheffing) moet deze  
zichtbaar achter de voorruit van de auto geplaatst 
worden. Dit staat in de voorwaarden waaronder de 
ontheffing is afgegeven en is natuurlijk bedoeld zodat er 
gecontroleerd kan worden of er wel ontheffing voor het 
voertuig is verleend. 
Er rijden steeds vaker voertuigen rond, zowel van 
Vlielanders als van de wal,  waarvan niet duidelijk is of 
er een ontheffing voor is afgegeven omdat de ontheffing 
niet (goed) zichtbaar is. 
De komende weken zal er extra gecontroleerd worden 
op aanwezigheid van een ontheffing en als geen 
ontheffing in een voertuig wordt aangetroffen of de 
ontheffing niet goed leesbaar is zal er een 
waarschuwing worden afgegeven. In de periode daarna 
zal worden bekeurd. 
Overigens kan de gemeente, op grond van de 
ontheffingsvoorwaarden, de ontheffing ook intrekken als 
deze niet of slecht zichtbaar is. 

agenda: 
Maandag 12 december: 
 10:45-11:15 uur: Wekelijks beweegmoment: Meer 

Bewegen Voor Ouderen  
 15:00-16:30 uur: Koffie en thee moment – gezellig 

bijkletsen over de week. 
Dinsdag 13 en donderdag 15 december: 
 14:00 uur: Biljart onder begeleiding van en in overleg 

met Auke Poppema 
Woensdag 14 december:  
 13:30 uur: Schilderclub  
Donderdag 15 december: 
 11:30 uur: Lunch voor en door bewoners Boswijk 
 15:00 uur: Het zingen van oud Hollandse liedjes in 

De Vliestroom 

 
Afgelopen maandag kon er tijdens het opkleden geraden 
worden in de Vliestroom. Het werd een gezellige, druk 
bezochte avond! 

 

staande kapstok(ken) gezocht  
Voor De Vliestroom is er een kapstok in de maak en 
deze laat nog even op zich wachten. Om in deze tijd 
toch alle winterjassen kwijt te kunnen, doen wij graag 
een oproep of iemand een staande kapstok heeft die 
(tijdelijk) in De Vliestroom gebruikt kan worden. Kunt u 
ons helpen? Neem dan contact op met Eline 
Lammens (e.lammens@vlieland.nl of 06 52635084; 
maandag t/m donderdag). 
 

activiteiten 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. 

BERICHT NIEUW LIBERAAL VLIELAND 
openbare vergadering NLV 
Hierbij nodigt NLV alle geïnteresseerde inwoners van 
Vlieland uit voor de vergadering van Nieuw Liberaal 
Vlieland op woensdag 14 december. Deze vindt plaats om 
19:30 in de Kapiteinshut in Badhotel Bruin.  
Tijdens de vergadering wordt de aanstaande 
raadsvergadering besproken en is er ruimte om 
onderwerpen aan te dragen en vragen te stellen. Vooraf 
aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. 
Dit kan door een mail te sturen naar 
info@nieuwliberaalvlieland.nl. 

klankbordgroep UHK en website 
In de verbeteragenda die afgelopen voorjaar is 
voortgekomen uit de ‘Quick Scan Lokale Democratie’ staat 
dat de communicatie vanuit de gemeente moet worden 
verbeterd door duidelijk en begrijpelijk taalgebruik. Om 
hierop toe te zien zou er een klankbordgroep(je) worden 
gevormd dat kritisch meekijkt naar de inhoud van de 
gemeentelijke nieuwsbrief ‘Uit het kastje’ en de website en 
hierover aan de gemeente adviseert. Om dit 
klankbordgroepje te gaan vormen zijn we op zoek naar 
twee of drie inwoners van Vlieland (jong en oud) die zich 
hiervoor willen aanmelden.  
Lees jij altijd ‘Uit het kastje’ maar vind je dat het 
taalgebruik beter kan? Kijk je wel eens op de website van 
de gemeente maar kun je zaken lastig vinden? Meld je dan 
aan! Dit kan door te mailen naar communicatie@vlieland.nl 
of te bellen met (0562) 452741 
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