
 

 

Jaargang 24, nummer 49    17 december 2022 

wordt jouw energierekening ook steeds hoger?  
En kom je er alleen niet meer uit? 
De gemeente Vlieland helpt je om geld te 
besparen: maak een afspraak met een 
energiecoach. Je kunt een afspraak maken met 
één van de energiecoaches door te bellen met  
Annemarie Kort: 06 1524 9717 of  
Jan den Ouden: 06 5393 6666. 
Voor meer informatie over de 
energietoeslag en het aanvragen:  
kijk op http://bit.ly/3MHx9wQ 
Of scan de QR-code. 
 

klankbordgroep website en nieuwsbrief 
In de verbeteragenda die afgelopen voorjaar is voortgekomen uit de ‘Quick Scan 
Lokale Democratie’ staat dat de communicatie vanuit de gemeente moet worden 
verbeterd, onder andere 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. Aanmelden kan tot 31 december. 
 

gewijzigde openingstijden gemeentehuis  
Tussen kerst en oud en nieuw is het gemeentehuis beperkt geopend. Het 
gemeentehuis is in week 52 geopend op de volgende tijdstippen: 
 

 dinsdag 27 december 9-00 uur -12.00 uur  
 woensdag 28 december 9.00 uur - 12.00 uur 
 donderdag 29 december 9.00 uur – 11.00 uur 

 
 

dinsdag 20 december inzameling tuinafval 
Op dinsdag 20 december wordt tuinafval opgehaald. U hoeft uw tuinafval niet op te 
geven; de auto rijdt een vaste route. Eigenaren van een vakantiewoning in het 
zomerhuizenterrein kunnen hun tuinafval in de daarvoor bestemde vakken bij de 
ondergrondse containers deponeren. 
 

afspraken rond Oud & Nieuw 
We hebben op Vlieland de nodige leuke en spectaculaire tradities 
rond de jaarwisseling, zoals het brommerrijden vlak na 12 uur, 
vuurwerk afsteken en carbid schieten. Om alles veilig te laten 
verlopen zijn er regels en afspraken die we met elkaar gemaakt 
hebben. Op de website kun je ze alvast nalezen: 
http://bit.ly/3FwvgjV of scan de QR-code. 
Als je carbid wilt gaan schieten moet je dit vóór 23 december 12 
uur aanmelden bij de gemeente, zie de website. 
 

campagne  ‘kindervuurwerk bestaat niet’ 
Vanaf deze week loopt de campagne van de rijksoverheid: 
‘Kindervuurwerk bestaat niet’. Het doel is mensen bewust te 
maken van het gevaar van onschuldig lijkend vuurwerk, zoals 
sterretjes, voor kinderen. Ieder jaar maakt dit vuurwerk vele 
slachtoffers onder kinderen. 
Kijk voor meer informatie de video http://bit.ly/3W4zKFE 
Of scan de QR-code.  

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://bit.ly/3MHx9wQ
http://bit.ly/3FwvgjV
http://bit.ly/3W4zKFE
http://www.vlieland.nl/


 
  

 

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. 
 

aanvraag miniwinkel 
De mogelijkheid voor vestiging van een miniwinkel aan de 
Dorpsstraat 30 komt te vervallen.  
Hierdoor kan er vergunning worden verleend voor één 
nieuwe miniwinkel. Dit kan op een perceel met  
bestemming Wonen 1 of Wonen 2. Bent u eigenaar van 
zo’n perceel? Dan kunt u vóór 15 januari 2023 een goed 
gemotiveerde aanvraag indienen bij burgemeester en 
wethouders van Vlieland.  
Bij de aanvraag moet u voegen: 
 een plattegrond van de woning met de daarin 

gesitueerde winkel en  
 het aangeboden assortiment.  
Ook moet u uitleg geven van de manier waarop u aan de 
voorwaarden kunt voldoen zoals die hieronder zijn 
aangegeven.  
• het bedrijfsoppervlak mag niet meer zijn dan 40% van 

het vloeroppervlak van de begane grond van de woning 
• de ruimte voor de miniwinkel mag niet meer zijn dan 20 

m² 
• de woning moet permanent worden bewoond 
• de ingang van de miniwinkel is aan de Dorpsstraat 
• de soort detailhandel mag niet gericht zijn op het 

bedienen van een grote gebruikersgroep  
• de miniwinkel mag geen filiaal of dependance zijn van 

een andere bestaande winkel op Vlieland 
• er mogen geen uitstallingen en dergelijke buiten de 

winkel worden geplaatst 
 

Het college kan maximaal één miniwinkel toewijzen. 
Komen er meer aanvragen die aan de gestelde 
voorwaarden kunnen voldoen, dan zal er worden geloot. 
Voor de miniwinkel wordt een aparte wijzigingsprocedure 
gevoerd. Daarnaast moet er een omgevingsvergunning 
worden aangevraagd. Voor zowel het wijzigingsplan als de 
omgevingsvergunning moeten mogelijk leges worden 
betaald. 
 

ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen: 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel 

en zonnepanelen op de aanbouw van het pand 
Dorpsstraat 49 te Vlieland (ingekomen 10 december 
2022). 

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

verleende reguliere 
omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: 
voor slopen en/of asbest verwijderen in het beschermd 
stads- en dorpsgezicht 
 Voor de sloop van en het asbest verwijderen in de 

panden Dorpsstraat 108-110 te Vlieland met 
uitzondering van het monumentale deel van het pand 
Dorpsstraat 108 (verzonden 14 december 2022). 

voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor het plaatsen van zonnepanelen op het pand 

Dorpsstraat 71 te Vlieland (verzonden 15 december 
2022). 

 Voor het plaatsen van zonnepanelen op de berging bij 
het pand Dorpsstraat 133 te Vlieland (verzonden 15 
december 2022). 

voor bouwen 
 Voor de legalisatie van een tijdelijke carport op het 

perceel Lutinelaan 22 te Vlieland (verzonden 15 
december 2022) 

voor brandveilig gebruik 
 Voor het brandveilig gebruik van het pand 

Achteromweg 5A te Vlieland (verzonden 15 december 
2022). 

 

besluit tot verlenging van de 
afdoeningstermijn met zes weken 
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). 

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. 

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


 
  

 

verleende vergunningen 
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende 
vergunningen/ontheffingen heeft verleend: 
Evenement 
• Bunkercomité, Schuurfeest oud en nieuw 1 januari 

2023, verleend 15 december 2022. 
Ontheffing drank en Horecawet 
• Bunkercomité, Schuurfeest oud en nieuw 1 januari, 

verleend 15 december 2022; 
• Kerk Vlieland, kerstnachtdienst 24 december, verleend 

15 december 2022; 
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 
 

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. 

wijkconsulent WoonFriesland  
22 december op Vlieland 
Mijn naam is Frank Kenters.  
Ik ben sinds 1 oktober uw nieuwe  
wijkconsulent van Woonfriesland. 
Heeft u vragen ten aanzien van  
huren, tuinonderhoud,  
huurachterstanden, overlast,  
leefbaarheid en dergelijke, neem  
dan contact met mij op via de  
telefoon 088-9952016 of e-mail 
frank.kenters@woonfriesland.nl  
Ik ben één keer per maand  
aanwezig op Vlieland. Een  
afspraak mag bij u thuis of in het gemeentehuis 
plaatsvinden. Mijn eerstvolgende bezoek is op donderdag 
22 december. Graag tot ziens. 
 

stichtingen en verenigingen 
opgelet!  
Vanaf 16 januari 2023 gaat de eenmalige subsidieregeling 
‘Mienskip en Bedriuw yn ferbining’ open. Stichtingen en 
verenigingen die samen met lokale ondernemers meerdere 
gezamenlijke activiteiten organiseren, kunnen deze 
subsidie aanvragen. Om inwoners en lokale ondernemers 
dichter bij elkaar te brengen, stelt de 
provincie Fryslân 5000 euro per 
initiatief beschikbaar. 
Heb jij een goed idee bij jou in de 
buurt of in het dorp? Kijk dan op de 
website van de provincie voor meer 
informatie! http://bit.ly/3hqwpSe 
Of scan de QR-code:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERICHT VAN SOCIAL DOMEIN NOARDWEST FRYSLÂN 

vrijwilligersvacature  
De adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân zoekt 
nieuwe leden.   
• Vindt u het een schande dat in Nederland 

voedselbanken nodig zijn? 
• Maak jij je druk als veel jongeren niet op tijd hulp 

krijgen? 
• Bent u bang dat door de digitalisering ouderen de weg 

naar hulp kwijtraken? 
Wil je graag met jouw gemeente in gesprek over dit soort 
onderwerpen? Word dan lid van de Adviesraad Sociaal 
Domein Noardwest Fryslân en maak het verschil!  
Interesse? 
Heb je interesse en woon je in Harlingen, Waadhoeke, op 
Terschelling of Vlieland, kijk dan vooral 
even op www.asdnwf.nl/vacatures voor 
meer informatie.  
Daar lees je meer over deze 
vrijwilligersfunctie en over hoe je kunt 
solliciteren. 
Of scan de QR-code. 
 
 
 
 
 

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
mailto:contact@sozawe-nw-fryslan.nl
mailto:contact@sozawe-nw-fryslan.nl
mailto:frank.kenters@woonfriesland.nl


 
  

 

 
BERICHT VAN DE JUTTER 
Kerst met ‘De Jutter’ 
Na twee Corona jaren heeft eilandschool De Jutter weer 
een uitgebreid Kerstprogramma en daar willen we Vlieland 
graag van mee laten genieten op 

donderdag 22 december 2022 

 08.00 uur: kerstwandeling voor leerlingen, ouders en 
andere belangstellenden, start bij De Jutter 

 10.00 - 14.00 uur: kerstmarkt door klas 1, 2 en 3 in De 
Vliestroom 

 16.45 uur: samenzang + aansluitend de Kerstmusical 
in De Jutter door groep 1 t/m 8, iedereen is welkom!!! 

 

 

 

 

 
BERICHT VAN DE NICOLAASKERK 
Kerstnachtdienst 
Dit jaar is er weer een Kerstnachtdienst, op  

zaterdag 24 december in de Nicolaaskerk. 
aanvang: 22.30 uur 
 
Na afloop wordt Glühwein en warme Chocolademelk 
geschonken. Bij goed weer buiten bij de vuurkorven en de 
'buiten'-kerstboom, bij slecht weer binnen, bij de 'binnen'-
kerstboom.  
Een ieder kan een wensbal in de ‘buiten’- kerstboom 
hangen. 
Een gift voor het Restauratiefonds van de Nicolaaskerk is 
zeer welkom. 

BERICHT VAN BUNKERMUSEUM WN12H 

lichtjes op oorlogsgraven  
Zaterdagavond 24 december 2017 om 19:30 uur 
willen wij als team van Bunkermuseum Wn12H 
weer lichtjes gaan plaatsen op de oorlogsgraven op 
het kerkhof van Vlieland. Hiermee willen wij even 
stilstaan op deze kerstavond bij hen die gevallen 
zijn voor onze vrijheid. 
Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wij 
verzamelen voor de ingang van het kerkhof op het 
Kerkplein. Hier worden de lichtjes ontstoken waarna wij 
naar de oorlogsgraven lopen om bij elk graf een lichtje te 
plaatsen. 
Wij zorgen voor de lichtjes, wij kunnen nog wel mensen 
gebruiken die mee willen helpen om de lichtjes te dragen 
en te plaatsen. 
 
BERICHT VAN HET TROMP’S HUYS 
uitnodiging 
“Terug in de tijd dat het water nog dwaalde”  
een schets van Betzy Akersloot-Berg 
Gerda Posthumus (eilanddichter) en   
Museum Tromp’s Huys nodigen u van harte uit voor een 
bijeenkomst in het museum op  
zondag 18 december, aanvang 11:00 uur  
Op die datum is het honderd jaar geleden dat  
BETZY AKERSLOOT-BERG   
overleed.  
We eren haar leven en werk door middel van 
poëzie, voordracht , overdenking, presentatie 
De toegang, inclusief een consumptie, is gratis. 
U bent van harte welkom!   

 

Agenda 
 
Maandag 19 december: 
 10.45-11.15 uur: Wekelijks beweegmoment: Meer 

Bewegen Voor Ouderen . 
 15.00-16.30 uur: Koffie en thee moment. 
 16.30 uur: Optreden van Kleinkoor – luister naar 

prachtig gezongen kerstliedjes. Iedereen is welkom en 
vol = vol.  

Dinsdag 20 en donderdag 22 december: 
 14.00 uur: Biljart onder begeleiding van en in overleg 

met Auke Poppema 
Dinsdag 20 december:  
 14.00 - 16.00 uur: Handwerkclub. U bent ook welkom 

om de prachtige handwerken van de dames te 
bewonderen. De gemaakte handwerken zijn te koop 
en de opbrengst gaat naar het goede doel.   

Woensdag 21 december:  
 14.00 uur: Spelletjesmiddag voor leden van de VESV.   
Donderdag 22 december: 
 10.00-14.00 uur: Kerstmarkt georganiseerd door Klas 

1, 2 en 3 van De Jutter. Ook de handwerken van de 
Handwerkclub worden verkocht tijdens de kerstmarkt. 
 

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.  
 

buurtwelzijnswerker afwezig 
Vanwege de kerstvakantie is de buurtwelzijnswerker, 
Annemarie Kort,  van dinsdag 27 december tot en met 
vrijdag 6 januari afwezig. Op woensdag 28 december en 
woensdag 4 januari is er geen inloopspreekuur in de 
Vliestroom. Voor spoedvragen over Wmo en mantelzorg 
kunt  u contact opnemen met de Toegang van het 
gebiedsteam de Waadhoeke Tel:0517-380357 
 
 
 
 

mailto:e.lammens@vlieland.nl
mailto:a.kort@vlieland.nl
tel:0517-380357
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