
 

 

Jaargang 24, nummer 50    24 december 2022 

Beste Vlielanders, 
 
De feestdagen rondom Kerstmis zijn gebruikelijk een periode van 
warmte en bij elkaar zijn. Ook kijken we terug op het afgelopen jaar 
en maken we de balans op. Een jaar met verdrietige gebeurtenissen 
en positieve ontwikkelingen. Soms in evenwicht, maar ook met 
uitschieters naar boven en beneden.  
 
Om te beginnen wil ik alle mensen die een familielid of dierbare 
hebben verloren dit jaar veel sterkte toewensen in deze donkere 
dagen. Het was mooi om te zien dat rondom de overlijdens op 
Vlieland ook de kracht van Vlieland naar boven kwam. Dat zagen 
we bij de begrafenis van Jelle Kikstra waarbij zijn KNRM nadrukkelijk aanwezig was. 
Of bij de rouwstoeten die door de Dorpsstraat liepen en waarbij inwoners op gepaste 
wijze een laatste groet brachten. Ook het overlijden van onze eigen historicus Jan 
Houter bracht een indrukwekkende hoeveelheid mensen van Vlieland en ver 
daarbuiten op de been. Iedereen die begraven wordt op Vlieland krijgt deze vorm van 
diep respect. Heel bijzonder. 
 
Aan de andere kant van de weegschaal stonden wat mij betreft de bijzondere 
(eilander) tradities die dit jaar weer zonder beperkingen konden worden gevierd. Van 
Koningsdag met de aubade en het zonschieten tot de intocht van Sinterklaas en het 
opkleden. Wat mij betreft hebben deze gebeurtenissen corona glansrijk overleefd en 
dat is zeker te danken aan alle vrijwilligers, jong en oud, die hier veel tijd en energie 
in hebben gestoken. Heel veel dank hiervoor.  
 
Afgelopen jaar is de Boswijk geopend en ook de Vliestroom. Daarmee zijn mooie 
stappen gezet om iedereen een leven lang te kunnen laten wonen op Vlieland. De 
Vliestroom wordt ook steeds meer een gezellige plek om elkaar te ontmoeten. Ik wil 
iedereen van harte uitnodigen om eens langs te komen op een koffiemiddag of bij 
een activiteit. Het is er warm en gezellig. Wees welkom. 
 
Met elkaar zorgen we ervoor dat Vlieland een mooie gemeente blijft waar het prettig 
wonen is. Als gemeentelijke organisatie werken ook wij hier hard aan. Gelukkig weer 
met een voltallig college zodat we stappen kunnen zetten om het programma van de 
raad uit te voeren. Maar zonder al onze (ondernemende) inwoners kan de gemeente 
dit niet bereiken. Heel veel dank dan ook voor iedereen die zich het afgelopen jaar 
heeft ingezet voor Vlieland. Ik wens iedereen goede feestdagen en denk om elkaar. 
 

Michiel Schrier, burgemeester 
 

 
 

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 
 

 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022. De volgende editie verschijnt op 7 januari 2023 

http://www.vlieland.nl/


 
  

 

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 - 12:00 uur 

 
ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingekomen: 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
Voor een aanpassing van de huidige en (de legalisatie van) 
het plaatsen van nieuwe reclame op het pand Dorpsstraat 
36-38 te Vlieland (ingekomen 19 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 bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel 
Dorpsstraat 49 te Vlieland (verzonden 20 december 2022). 
Voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel 
Dorpsstraat 133 te Vlieland (verzonden 20 december 2022) 
voor werk of werkzaamheden uitvoeren 
Voor (de legalisatie van) terreinherstelwerkzaamheden op 
het perceel Kampweg 1 te Vlieland (verzonden 20 
december 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. 
 

ontwerp omgevingsvergunning 
De burgemeester van de gemeente Vlieland zijn 
voornemens de volgende omgevingsvergunning te 
verlenen: voor het onderdeel ‘Revisie’ voor een 
milieuvergunning op het perceel Korenmansweg 4 te 
Vlieland. De aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten 
zoals die zijn gesteld in artikel 3.3 van de Ministeriële 
regeling Omgevingsrecht. Op grond van afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht liggen de 
conceptbeschikking en de overige op de aanvraag 
betrekking hebbende stukken met ingang van dinsdag 27 
december 2022 gedurende zes weken (tot en met dinsdag 
7 februari 2023) voor een ieder ter inzage. Gedurende 
deze periode kan er door een ieder schriftelijk zienswijzen 
kenbaar worden gemaakt. De zienswijzen kunnen worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders 
van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland óf bij de 
FUMO, Postbus 3346, 8901 DH Leeuwarden. 
Bovengenoemde stukken kunnen gedurende de 
openingstijden van het gemeentehuis op de afdeling 
Ruimtelijke Ordening worden ingezien.  

 
kort verslag raadsvergadering  
maandag 19 december 2022 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en meldt 
dat er presentaties van De Jutter en de 
Rekenkamercommissie zijn. Er is een motie vreemd aan de 
orde van de dag ingediend die aan de agenda wordt 
toegevoegd. 
 
Informeren 
Wethouder Vellinga en wethouder De Jong geven 
aanvullingen op de onderwerpen vroegsignalering, 
oplevering Duinwijck, de meervoudige offertes voor de 
MER, de mogelijkheden voor tiny houses op het stuk grond 
Lutinelaan/Dennenlaan, de scholierenboot en woningruil 
met gesloten beurs. 
Burgemeester Schrier gaat in op de brandstoftoeslag van 
rederij Doeksen en de stand van zaken over het Armhuis. 
De heer Stuivenga (LS) geeft aan dat zijn vragen over De 
Jutter niet voldoende zijn beantwoord en de heer Lanting 
(LF) wil aandacht voor het manifest voor de 
apotheekhoudend huisarts. 
Bij het vragenuurtje stelt de heer Lanting (LF) vragen over 
de parkeerplaatsen bij de Dennenlaan, de ontwikkelingen 
van de tandartspraktijk en de verkeersveiligheids-
maatregelen in de Nieuwestraat. Mevrouw De Lang (GW) 
vraagt naar versnelde woningbouw op Vlieland naar 
aanleiding van het toegekende bedrag van het Rijk. 
De teamleiders van De Jutter geven met een filmpje een 
presentatie over de mogelijkheid van tiny houses voor 
tijdelijke leerkrachten. 
 
Bespreken 
Bij het bespreekpunt over de tijdelijke plaatsing van een 
supermarkt op het Westerse Veld wordt een motie 
ingediend door GroenWit. De raad adviseert het college om 
de vaart er in te houden met aandacht voor het algemeen 
belang. De motie wordt verworpen. 
 
Besluiten 
Bij het agendapunt van de Rekenkamercommissie wordt 
een presentatie gegeven over het rapport Handhaving en 
Toezicht, waarbij een compliment is voor het maandelijks 
overleg en advies om de beleidscyclus te actualiseren. Lijst 
Fier dient een amendement in, om SMART geformuleerde 
prioriteiten op te voeren, die wordt aangenomen. 
Het meerjarig programmaplan 2023-2026 van de GR 
Waddeneilanden wordt zonder stemming aangenomen. 
Voor het nieuwe sleutelsysteem van De Jutter wordt 
benadrukt dat er een goede registratie moet plaatsvinden. 
Het voorstel wordt aangenomen. 
Bij het agendapunt over het vaststellen van de herziening 
bestemmingsplan Buitengebied wordt door Lijst Fier een 
amendement ingediend wat uitgebreid wordt besproken 
voordat het aangenomen wordt. Bij de adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit 2023 ziet de raad graag dat lokale 



 
  

 

kennis wordt meegenomen in de adviestaak. Het voorstel 
wordt aangenomen. 
De heer Stuivenga (LS) geeft aan tegen de verhoging van 
de belastingverordeningen te stemmen. Mevrouw De Lang 
(GW) ziet graag een eerdere bekendmaking van de hoogte 
van de toeristenbelasting voor de ondernemers. De 
verordeningen worden aangenomen. De vierde 
begrotingswijziging wordt aangenomen met enkele 
aanbevelingen aan het college. 
De motie van ABV over verduurzaming van de 
aanloophaven (met cathodische protectie) wordt nogmaals 
toegelicht door de heer Tammes. Wethouder De Jong wil 
graag de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek 
afwachten, waarna de motie met 3 voor en 6 tegen wordt 
verworpen. 
Tenslotte wordt de motie vreemd aan de orde van de dag 
over de zienswijze op de concessie OV besproken. De 
raad neemt de motie aan om een zienswijze in te dienen 
om in het laagseizoen de busdienstregeling te laten 
uitvoeren door (een) vol elektrische minibus(sen) van 8 
meter. De voorzitter sluit de raadsvergadering om 00.10 
uur. 
 

hout te koop 
De gemeente Vlieland heeft een partij dennenhout op stam 
liggen. Het hout is voor de liefhebber te koop. 
De stammen hebben een lengte van 3 à 4 meter en 
moeten nog wel gekort en gekloofd worden. 
Zagen en kloven van het hout kan niet op de 
gemeentewerf. Het hout is te bezichtigen en eventueel af te 
halen op de gemeentewerf. 
Prijs: € 27.50 per m3 
Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Elzo Brink, 
tel. 06-51349316 
 

tandarts op Vlieland 
Curant Mobiele Mondzorg komt naar Vlieland van 
maandag 30 januari tot en met zaterdag 
4 februari. De tandarts houdt praktijk in 
De Vliestroom. U kunt een afspraak 
maken of zich aanmelden via de 
website: www.curantmondzorg.nl, per e-
mail naar: tandarts@curantmondzorg.nl 
of telefonisch: 06-81923234. U kunt een 
afspraak maken als u bestaande 
klachten heeft maar ook voor een periodieke controle. 
 

doe mee aan Dry January! (IkPas) 
Wat fijn dat we na de coronacrisis weer samen alle 
feestdagen kunnen vieren! December is natuurlijk bij 
uitstek de feestmaand. Maar als de jaarwisseling achter de 
rug is zijn veel mensen wel weer even klaar met al dat eten 
en drinken. Goede voornemens voor een gezondere 
leefstijl, wie heeft ze niet op 1 januari? Een periode geen 
alcohol drinken is een goede beslissing waar je lijf je 
dankbaar voor zal zijn. Ga de uitdaging met jezelf aan en 
doe mee met Dry January oftewel IkPas! 
Dit jaar helpt de gemeente je daarbij. We hebben voor de 
gemeente Vlieland een pagina aangemaakt waar je je 
(anoniem en kosteloos) voor IkPas kunt opgeven. Als je dat 
doet krijg je tips en ondersteuning bij het nee zeggen tegen 
alcohol. Op de pagina wordt bijgehouden hoeveel mensen 
zich voor deze uitdaging hebben opgegeven. Ook kun je 
een polsbandje ophalen bij de balie van 
het gemeentehuis waarmee je jezelf 
helpt herinneren dat je deze maand 
even geen alcohol drinkt en dat ook 
voor je omgeving duidelijk is. Kijk voor 
de Vlielandpagina van IkPas op: 
http://bit.ly/3YGf8oF of scan de QR-
code. 
 

 
 
 
participate in Dry January! (IkPas) 
How nice that after the corona crisis we can celebrate all 
holidays together again! December is of course the festive 
month par excellence. But when the turn of the year is 
over, many people are done with all that food and drink. 
Good intentions for a healthier lifestyle, who doesn't have 
them on January 1? Not drinking alcohol for a period of 
time is a good decision that your body will thank you for. 
Take on the challenge with yourself and join Dry January 
aka IkPas! 
This year the municipality will help you with that. We have 
created a page for the municipality of Vlieland where you 
can register (anonymously and free of charge) for IkPas. If 
you do, you will receive tips and support for saying no to 
alcohol. The page keeps track of how many people have 
signed up for this challenge. You can also pick up a 
wristband at the counter of the town 
hall with which you remind yourself 
that you are not drinking alcohol for a 
while this month and that this is also 
clear to those around you. Look for the 
IkPas Vlieland page at: 
http://bit.ly/3YGf8oF or scan the QR 
code. 
 
 
BERICHTEN VAN KAMPEERTERREIN STORTEMELK 

vacature Stortemelk 
Onze huidige medewerkster gaat minder uren werken en 
daarom heeft Stortemelk een parttime functie vacant. Wij 
zoeken:  

een financieel administratief & boekhoudkundig 
medewerker 

voor 12 – 18  uur  
(nader overeen te komen) per week. 

Ben je op zoek naar meer uren? Weet dan dat er op 
Stortemelk mogelijkheden zijn. 
In deze functie ben je (mede)verantwoordelijk voor het 
voeren van de boekhouding, het ondersteunen bij het 
voeren van de bedrijfsadministratie en het ondersteunen 
van de personeelsadministratie.  
 Je hebt MBO werk- en denkniveau, richting financiële 

administratie of ervaring hiermee; 
 En/of je hebt het Praktijkdiploma Boekhouden (PDB); 
 Je kunt werken met MS Office; 
 Je hebt ervaring met een geautomatiseerd 

boekhoudsysteem. 
Salaris is – afhankelijk van ervaring en opleiding – 
gebaseerd op schaal 6 of 7 van de cao Recreatie. 
Heb je cijfermatig inzicht, ben je analytisch en kun je 
gestructureerd werken? Lijkt het je leuk om deel uit te 
maken van ons team en te werken voor Stortemelk, 
reageer dan vóór 15 januari 2023 door een sollicitatie te 
mailen naar: sk@stortemelk.nl ter attentie van Silvia Kruis 
(hoofd financiën).  
Voor meer informatie kun je bellen naar Jeltsje Osinga-
Groenhuis 06-39128090. 
 

gewijzigde openingstijden 
bibliotheek 
Vanaf 9 januari 2023 veranderen de openingstijden voor de 
bibliotheek. De nieuwe openingstijden zijn: 
 
Dinsdag van 8:30 tot 12:00 uur 
Woensdag van 14:00 tot 17:00 uur 
Vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur 
 

http://bit.ly/3YGf8oF


 
  

 

agenda 
Zondag 25 december – eerste kerstdag: 
 In de vroege ochtend: Afsluiting kerstochtend route 

van de fanfare met lekkers, koffie en thee. 
Georganiseerd door medewerkers van De Ton. 

 12:00 – 16:00 uur: Inloopmiddag georganiseerd 
door de Cranberry Community.  

Maandag 26 december – tweede kerstdag:  
 17:00 uur: Kerstdiner 
Dinsdag 27 december:  
 15:00 – 16:30 uur: Koffie en thee moment (let op: in 

plaats van maandagmiddag). 
Dinsdag 27 en donderdag 29 december: 
 14:00 uur: Biljart onder begeleiding van en in 

overleg met Auke Poppema. 
Woensdag 28 december:  
 13:30 uur: Schilderclub. 
Maandag 2 januari: 
 10:45 – 11:15 uur: Wekelijks beweegmoment 

Meer bewegen voor ouderen. 
 15:00 – 16:30 uur: Koffie en thee moment. 
Dinsdag 3 januari: 
 14:00 uur: Handwerkclub. 
Dinsdag 3 en donderdag 5 januari: 
 14:00 uur: Biljart onder begeleiding van en in 

overleg met Auke Poppema. 
Woensdag 4 januari: 
 14:00 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.   

Zaterdag 7 januari: 
 19:30 uur: Klaverjassen.  
 
Mochten er nog veranderingen in de  
planning van De Vliestroom plaatsvinden  
dan kunt u dat zien in de agenda,  
scan de QR-code.  

 

tevreden bewoners Boswijk 
Inmiddels wonen de meeste bewoners nu een half jaar in 
de Boswijk. Gelukkig zijn de meeste nieuwbouwperikelen 
opgelost. Tijd om te peilen hoe het nu bevalt in de Boswijk. 
Enkele medewerkers van de gemeente hebben afgelopen 
weken een rondgang gemaakt bij (bijna) alle bewoners van 
de Boswijk. (Bewoners die niet thuis waren zullen 
binnenkort worden bezocht.)  
Tijdens de bezoekjes gaven alle bewoners aan tevreden tot 
zeer tevreden te zijn met hun woning in Boswijk. Op een 
schaal van 1 tot en met 10 werd er meestal een 8 of een 9 
gegeven.  
Ook vinden ze de sfeer en de omgeving van het buurtje de 
Boswijk heel prettig. Van de buurtkamer en dorpshuis De 
Vliestroom, waar bijna elke dag activiteiten worden 
georganiseerd, wordt volop gebruik gemaakt.  
Er is in heel korte tijd een heel gezellig buurtje ontstaan! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘zet ook de knop om’ 
Afgelopen week ontvingen winkeliers en 
horecaondernemers op Vlieland het pakketje ‘Zet ook de 
knop om’. Een gezamenlijke duurzaamheidsactie van de 
gemeente met de Ondernemersvereniging. In het pakketje 
zitten stickers die werknemers eraan herinneren om 
energieverbruikende apparaten uit te zetten als ze niet 
worden gebruikt. Maar ook een bordje voor aan de deur 
met de tekst: “Deur dicht? Wij zijn OPEN! De deur is alleen 
dicht om energie te besparen’. Uitgevoerd in de kleuren 
van de Vlieland-Site. 

inloopmiddag 1e kerstdag 
Cranberry Community  
Dorpshuis De Vliestroom wordt op initiatief van de 
‘Cranberry Community’ op eerste kerstdag om 12:00 
opengesteld voor de jongeren van Vlieland die even 
buitenshuis met vrienden een spelletje willen doen, 
gewoon even willen chillen, puzzelen, kaarten of zelf 
liedjes met microfoon willen meezingen. Aanvang 12:00 
uur. Muziek aanwezig.  
P.S. volwassenen ook welkom uiteraard.  
Heb je een verzoeknummer voor op onze Spotify 
playlist of heb je een leuk idee en wil je weten of het 
kan? Stuur dan even een e-mail naar 
info@cranberrycommunity.nl  
Via de achteringang vrije inloop. Voor iets te drinken 
met wat lekkers wordt gezorgd. Tot dan! 

 
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


 
  

 

brommer rijden 
Op Vlieland wordt het nieuwe jaar op spectaculaire 
wijze ingeluid door Vlielanders die met motor- en 
bromfietsen zonder uitlaat door het dorp rijden. Een 
traditie die valt te vergelijken met vuurwerk afsteken en 
carbidschieten: met veel lawaai worden de kwade 
geesten van het oude jaar verjaagd. Zowel de 
motorrijders als de toeschouwers beleven er veel 
plezier aan. Dit komt ook omdat de motorrijders zich 
altijd aan de gemaakte afspraken houden. 
 
Zowel de gemeente als de politie vinden het belangrijk 
dat het brommer/motorrijden tijdens de jaarwisseling 
veilig en zonder ongelukken verloopt. Wij stellen het op 
prijs dat we ook nu weer met enkele 
vertegenwoordigers van de rijders afspraken hebben 
kunnen maken om het brommer rijden goed te kunnen 
laten verlopen. Aanspreekpunt voor gemeente, politie 
en rijders is Brian List. Brian zal worden bijgestaan door 
Vincent Visser en enkele andere ervaren rijders. 
 
Voor de ervaren rijders maar vooral ook voor de nieuwe 
generatie zetten wij de afspraken nog even op een rijtje: 
 
Regels voor de  motor- en brommerrijders 
 Even na “nieuwjaar” verzamelen aan de westkant 

van de Dorpsstraat (voorheen Westend) 
 Start om ongeveer 00:10 uur. 
 Niet door de Dorpsstraat naar het startpunt toe 

rijden! 
 Motor- en brommerrijders hebben geen alcohol 

gebruikt en zijn ook niet onder invloed van drugs. 
 Altijd gezamenlijk en met veilige snelheid rijden 
 Onder gezamenlijk wordt verstaan: niet met kleine 

afzonderlijke groepen door het dorp rijden terwijl de 
grote groep ergens anders rijdt. Dit leidt bij 
toeschouwers tot verwarring en kan ongelukken tot 
gevolg hebben! Door bij elkaar te blijven is 
bovendien het effect het grootst 

 Voorop rijdt een brommer bestuurd door Brian List, 
herkenbaar aan een oranje jas. De brommers rijden 
zoveel mogelijk in het voorste deel van de stoet en 
de motoren in het achterste deel 

 Blijf achter de voorste motorrijder(s) rijden  
 Het onderweg oppikken van “meerijders” lijkt leuk 

maar leidt vaak tot ongewenste en dus gevaarlijke 
situaties, niet doen dus 

 Nooit tegen de stroom inrijden 
 Zorg voor goede verlichting 
 Als de weersomstandigheden zó zijn dat er extra 

risico's ontstaan voor rijders en/of publiek, 
bijvoorbeeld door ijzel of sneeuwval, dan wordt 
besloten om niet te gaan rijden. 
 

Zélf verantwoordelijk 
De bestuurder van bromfiets en/of motor is altijd zélf 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar 
rijgedrag en voertuig. Denk daarbij aan rijbewijs, helm, 
verzekering, kenteken en dergelijke.  
 
In alle gevallen dat bestuurders van motorvoertuigen 
schade of een ongeval veroorzaken zullen zij een 
blaastest moeten ondergaan. Botsen = blazen. Denk er 
aan dat indien er alcohol in het spel is de verzekering 
de schade niet zal vergoeden. 
 
Regels voor de toeschouwers 
De motoren en bromfietsen rijden tussen ongeveer 
00.10 en uiterlijk 01.00 uur door de Dorpsstraat en de 
'nieuwe buurt'. 

 
 houd de rijbaan vrij, geen fietsen, flessen of 

vuurwerk plaatsen 
 gooi nooit vuurwerk naar de passerende brommers 

en motoren! 
 houd honden en katten binnen 

 
Tot slot 
Houd rekening met omwonenden en huisdieren, en ga 
niet van tevoren veelvuldig 'oefenen'. Dat geeft onnodig 
herrie, is niet goed voor het milieu en kost veel geld. 
Het niet opvolgen van de regels kan leiden tot extra 
overlast, schade en ongelukken en kan in het ergste 
geval de jarenlange traditie zelfs  in gevaar brengen. 
Indien iedereen zich ook dit jaar weer aan 
bovengenoemde regels houdt, rekenen wij erop dat 
deze traditie op Vlieland nog heel lang voort kan duren. 
 

wanneer vuurwerk afsteken? 
Je mag vuurwerk alleen afsteken tussen  

31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.  
 
Liever niet bij de kerk tussen 19:30 en 20:30 uur 
Dan wordt de oudejaarsdienst in de kerk gehouden 
waarbij de namen van overleden Vlielanders worden 
genoemd. 
 
Liever niet in de Dorpsstraat tussen 0:00 en 1:00 
uur 
Steek tijdens het traditionele brommer rijden vlak na 12 
uur in oudejaarsnacht, GEEN vuurwerk af in de 
Dorpsstraat!   
Met de brommerrijders worden altijd strikte afspraken 
gemaakt die elk jaar prima worden nageleefd. In de 
smalle Dorpsstraat, met de vele bomen en de vele 
mensen langs de kant, neemt de kans op ongelukken 
toe als er vuurwerk wordt afgestoken. 
Daarom het dringende verzoek om tijdens het brommer 
rijden in de Dorpsstraat geen vuurwerk af te steken 
maar te genieten van de langsrijdende stoet brommers 
en motoren.  
Wil je toch vuurwerk afsteken doe dit dan op het 
Havenplein. 
 

minimumleeftijd vuurwerk 
afsteken 
Op de verpakking van legaal vuurwerk staat een 
minimumleeftijd van 12 of 16 jaar. De minimumleeftijd 
hangt af van het soort vuurwerk: 

 de minimumleeftijd van 12 jaar geldt voor fop- en 
schertsvuurwerk. Het gaat om categorie F1 
vuurwerk, zoals sterretjes 

 de minimumleeftijd van 16 jaar geldt voor 
consumentenvuurwerk. Het gaat om categorie F2 
vuurwerk, zoals fonteinen en grondspringen 
 

carbidschieten 
Een echte traditie op oudejaarsdag is het afschieten 
van carbid. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te 
veel overlast gebeurt. Ook op Vlieland wordt op 
oudejaarsdag met carbid geschoten. Dit is 
toegestaan onder strikte voorwaarden. 
Deze voorwaarden zijn eerder 
gepubliceerd in ‘Uit het kastje’ nummer 48 
en zijn ook te vinden op de website van 
de gemeente Vlieland 
https://bit.ly/3FwvgjV of scan de QR-code: 

regels en afspraken rond de jaarwisseling 



 
  

 

veilig vuurwerk afsteken en 
meekijken als omstander 
Ga je tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of kijk 
je mee als omstander? Doe het veilig! 
 
 lees de gebruiksaanwijzing 
 draag een vuurwerkbril, ook als omstander 
 houd afstand (minimaal 8 meter), ook als omstander 
 gebruik een aansteeklont 
 let op je kleding, ook als omstander: geen 

capuchon, geen licht ontvlambare materialen, geen 
openstaande laarzen of zakken 

 

wist je dit? 
 Ondanks het vuurwerkverbod was het aantal 

vuurwerkslachtoffers dat behandeld is op de 
spoedeisende hulp en/of op de huisartsenpost 
afgelopen jaarwisseling 102% meer dan het jaar 
daarvoor. 

 47% van vuurwerkletsel bij jongeren onder de 12 
jaar wordt veroorzaakt door categorie F1-vuurwerk, 
zoals sterretjes, grondtollen en fonteintjes 

 Een sterretje wel 1100 graden kan worden? 
 72% van de slachtoffers van F1-vuurwerk was 

afgelopen jaarwisseling jonger dan 15 jaar, waarvan 
bijna twee derde onder de 10 jaar. 

 F1-vuurwerk is verboden voor kinderen onder de 12 
jaar, omdat een kind onder de 12 jaar nog geen 
besef heeft van gevaar. Ook de motoriek is nog niet 
voldoende ontwikkeld om veilig met vuurwerk om te 
gaan. 

 

kindervuurwerk bestaat niet! 
Bekijk ook eens deze video en leer 
welke misverstanden er bestaan over 
‘kindervuurwerk’: 
https://youtu.be/R9qHsYSSqDg 
of scan de QR-code: 
 

kerstbomeninzameling 
In deze feestelijke tijd heeft bijna iedereen een 
kerstboom in huis staan. Maar er komt een tijd dat ‘ie 
weer de deur uit gaat en wat doen we er dan mee? 
De gemeente rijdt op woensdag 4 en vrijdag 6 januari 
een extra afvalinzamelingsronde om kerstbomen op te 
ruimen. Op deze dagen kunt u uw boom aan de weg 
leggen. Wilt u al eerder van uw boom af dan kunt u hem 
natuurlijk ook zelf naar de milieustraat brengen. 
Vriendelijk verzoek om uw kerstboom niet op 
andere dagen alvast langs de weg te leggen!  

Leg hem tot de inzamelingsronde nog 
even in uw tuin of naast het huis.  
 
 
 

Stortemelk Kerstcross 
Op tweede kerstdag wordt weer de traditionele 
Kerstcross gehouden! Een recreatieloop over 5 en 9 
kilometer. Je kunt je voor de 
loop inschrijven vanaf 11:00 
uur op tweede kerstdag in 
de Kleine Zaal van de 
Bolder. Kosten inschrijving 5 
euro. 
Zie ook 
www.kerstcrossvlieland.nl. 
 
 
 
 
 
 

 
kerstgedicht eilanddichter  
Gerda Posthumus 
 
Samenkomst in de Nicolaaskerk 
 
Er moet een zin zijn die ons doet bezinnen 
ons laat beseffen dat wat  altijd was 
aan overdaad aan meer dan een vol glas 
het nooit van de eenvoud zal kunnen winnen. 
 
Om daar naar terug te gaan om dat beginnen 
een eerste stap is op een sneeuwmatras 
maar ook het eerste woordje dat je las 
juist dat gevoel die kriebel diep van binnen 
 
is deze tijd van zoeken naar balans 
om te vergeven zonder te vergeten 
waardoor er ruimte komt voor nog een kans. 
 
Zo'n zondagmiddag hier met t kerstgeweten 
in deze Christenruimte bij elkaar gezeten 
neigt daar wel naar: zo zie ik dit althans. 
 
Gerda Posthumus|18 december 2022 
 
 
 
 

nieuwjaarsreceptie 
Gelukkig kunnen we aan het begin van 2023 weer een 
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie houden!  
Samen met de Koninklijke Luchtmacht, 
Staatbosbeheer, Politie Vlieland, Stichting 
Recreatiebelangen Vlieland en de VVV nodigt de 
gemeente Vlieland je uit om met 
elkaar het glas te heffen op het 
nieuwe jaar op 

zondag 1 januari 
van 15:00 tot 17:00 uur 

in De Bolder 
Inclusief: 
Een nieuwjaarspeech door burgemeester Michiel 
Schrier, het jaaroverzicht van O. Poenel en Trudy 
Vogel, de prijsuitreikingen voor het opkleden en de 
nieuwjaarsduik en vanaf 15:00 uur een film voor de 
kinderen. 
 

https://youtu.be/R9qHsYSSqDg
http://www.kerstcrossvlieland.nl/
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