
 

 

Jaargang 25, nummer 01 7 januari 2023 

 
je kunt je nog steeds inschrijven! 
De uitdaging is om de hele maand januari geen alcohol te drinken, maar begin je wat 
later dan ga je gewoon wat langer door. Er is een speciale Vlieland-pagina waar je je 
kunt aanmelden: https://bit.ly/3YGf8oF of scan de QR-code. 

 
Ga de uitdaging met jezelf aan en ervaar wat het 
doet voor je lijf, geest en portemonnee. 
 
 
 
 

 
 
 

tandarts spreekuur in de oude bibliotheek 
Curant Mobiele Mondzorg komt naar Vlieland van maandag 30 januari tot en met 
zaterdag 4 februari. De tandarts houdt praktijk in de oude bibliotheek en dus niet in 
De Vliestroom zoals eerder is vermeld. 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. 
 

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://bit.ly/3YGf8oF
http://www.vlieland.nl/


 
  

 

ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn 
ingekomen: 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
 Voor de bouw van een nieuwe supermarkt met 

wooneenheden op het perceel Dorpsstraat 108-110 
te Vlieland (ingekomen 22 december 2022). 

 Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een 
reclamebord op het perceel Dorpsstraat 113 te 
Vlieland (ingekomen 25 december 2022). 

 Voor (de legalisatie van) het plaatsen van 
parasolverankering op het perceel Dorpsstraat 122B 
te Vlieland (ingekomen 28 december 2022). 

 Voor (de legalisatie van) het plaatsen van 
parasolverankering op het perceel Dorpsstraat 48 te 
Vlieland (ingekomen 29 december 2022). 

voor werk of werkzaamheden uitvoeren - melding 
 Voor de aanleg van een aardwarmtesysteem op het 

perceel Berkenlaan 18 te Vlieland (ingekomen 23 
december 2022). 

voor bouwen 
 Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 

achterzijde van het perceel Lutinelaan 32 te Vlieland 
(ingekomen 2 januari 2023). 

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

verleende reguliere 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning hebben verleend: 
voor bouwen 
 Voor het plaatsen van een tijdelijke supermarkt op 

het perceel Westerse veld te Vlieland (verzonden 22 
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 moet voldoen aan de volgende 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. Meer informatie kunt u vinden op de 
website. U kunt ook informatie inwinnen aan het loket in 
het gemeentehuis. 
 

concept omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Vlieland zijn voornemens de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen: voor het brandveilig 
gebruik van de panden Badweg 3 en 6 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 maandag 
9 januari 2023 gedurende zes weken 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. Bovengenoemde stukken kunnen 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis op 
de afdeling Ruimtelijke Ordening worden ingezien. 
 

recreatieve staand wantvisserij  
Meldingen 2023 welkom 
Als u in 2023 vanaf Vlieland wilt vissen met een 
recreatief staand wantnet, bent u verplicht hiervan 
melding te doen bij de gemeente Vlieland. Dit kan via 
onze website. Zoek op ‘staand want’ in de zoekbalk. 
Nadat u het meldingsformulier heeft ingevuld, krijgt u 
automatisch een e-mailbevestiging met een 
zaaknummer toegewezen. Deze melding wordt 
vervolgens schriftelijk bevestigd. 
Oud of nieuw netnummer gebruiken? 
U bent verplicht uw vistuig te voorzien van een 
nummer. Heeft u al eens een nummer ontvangen? Dan 
kunt u dit bij uw melding aangeven. U blijft dan dit 
nummer gebruiken. Heeft u nog geen netnummer, dan 
krijgt u een nieuw netnummer. Weet u uw netnummer 
niet meer, dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente via bwt@vlieland.nl of 0562-452707. Een 
melding blijft één kalenderjaar geldig. 
 
 

 

vissen op zeebaars 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
heeft ons geïnformeerd over de maatregelen rondom 
het vissen op zeebaars. Het zeebaarsbestand herstelt 
langzaam, maar is nog niet op het gewenste niveau. 
Daarom gelden voor het eerste kwartaal 2023 de 
volgende regels:  
• Zeebaars die is gevangen in recreatief staand want 

mag niet worden meegenomen.  
• Vangt u zeebaars met een hengel, dan moet u in 

januari en februari alle gevangen zeebaars 
terugzetten (‘catch and release’-verplichting). In maart 
2023 geldt er een ‘bag limit’ van twee zeebaarzen per 
dag. Dit betekent dat u per dag niet meer dan twee 
zeebaarzen mag meenemen voor eigen gebruik. De 
zeebaarzen moeten wel minimaal 42 centimeter lang 
zijn. 

De gezamenlijke Waddeneilanden schreven in najaar 
2023 een brief aan het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit om te vragen om een 
vergunning van de mogelijkheden om te vissen met een 
staand wantnet. Hierop is helaas (nog) geen antwoord 
ontvangen. 
 

deel Badweg gestremd 
Van maandag 9 januari tot en met circa vrijdag 10 
februari zal in opdracht van Vitens een gedeelte van de 
waterleiding worden vervangen in het deel van de 
Badweg tussen Doniastate en de kruising Willem de 
Vlaminghweg Hierdoor is de Badweg op dat gedeelte 
niet toegankelijk voor zwaar (vrachtverkeer). Dit zal 
worden omgeleid via de Kampweg. Overig verkeer 
wordt om de werkzaamheden heen geleid. 
 



 
  

 

ophaaldag wit- en bruingoed 
Op dinsdag 10 januari mag u huishoudelijke apparaten 
afkomstig uit particuliere huishoudens zoals koelkasten 
en dergelijke weer langs de weg 
zetten. Meld het wel tenminste één 
werkdag vóór de ophaaldag aan. Dit 
kunt u telefonisch doen (0562-452700) 
of via de website van de gemeente: 
https://bit.ly/3ecvy5O of scan de QR-
code:  
 

subsidie aanvragen 
Iepen Mienskipsfûns 
In Fryslân bruist het van de initiatieven! Via het Iepen 
Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân in 2022 weer geld 
beschikbaar om projecten van inwoners verder te 
helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van 
een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen 
voor de subsidie. Denk aan projecten op het gebied van 
cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en 
landschap.  
Het gaat om ideeën die de 
leefomgeving laten bruisen en 
bouwen aan de toekomst van 
Fryslân. Het Iepen Mienskipsfûns 
(IMF) is een open en toegankelijke 
subsidieregeling met weinig regels. 
Via het officiële aanvraagformulier op de website 
https://www.fryslan.frl/imfaanvragen (of scan de QR-
code) kunt u de subsidie aanvragen. De eerste tender 
(aanvraagperiode) loopt van 16 januari tot en met 2 
februari. 
 
Thema Tender "Vier de vrijheid" 
Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft op 22 
november besloten om extra subsidie beschikbaar te 
stellen voor het vieren van de vrijheid. Initiatieven uit de 
gemeenschap die bijdragen aan het vergroten van de 
bewustwording van vrijheid, komen hiervoor in 
aanmerking. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals 
bijvoorbeeld 4 mei herdenkingen, 5 mei vieringen, Keti 
Koti, Leaver dea as Sleaf of De Nationale Herdenking 
15 augustus. Om in aanmerking te komen voor de 
subsidie is het wel van belang dat het evenement of de 
activiteit nog niet eerder georganiseerd is of dat de 
subsidie kan worden ingezet voor een extra plus op 
jaarlijkse, reguliere activiteiten. 
Bij de beoordeling van de plannen wordt gekeken naar 
de volgende kenmerken: 
 het vergroten van bewustwording van vrijheid 
 draagvlak 
 samenwerking 
 jeugd 
 duurzaamheid.  
Voor elk van deze kenmerken zijn maximaal 5 punten 
te behalen. Wanneer er niet minimaal 3 punten op het 
kenmerk vrijheid word gescoord, komt het plan niet voor 
deze subsidie in aanmerking. 
Er is in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld. Per 
initiatief kan er maximaal 5000 euro worden 
aangevraagd. De hoogte van de subsidie bedraagt 
echter nooit meer dan 40% van de 
subsidiabele kosten. 
Deze subsidie kan tussen 16 januari 
en 2 februari 2023 (17.00 uur) 
worden aangevraagd via het Iepen 
Mienskipsfûns: 
https://www.fryslan.frl/imfaanvragen 
Of scan de QR-code:  

 
Op 16 januari gaat niet alleen de eerste IMF tender 
open. Ook is dat de startdatum voor aanvragen bij een 
nieuwe eenmalige provinciale subsidieregeling met de 
naam: Mienskip & bedriuw yn 
ferbining. 
Nadere informatie over deze regeling 
is te vinden op: https://bit.ly/3hqwpSe 
Of scan de QR-code: 
https://bit.ly/3hqwpSe 
 

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 onze website (link naar webpagina) voor 
meer informatie! 
 
BERICHT VAN STICHTING AANLOOPHAVEN VLIELAND 

tankstation gesloten 
Van donderdag 12 januari 10:30 uur tot en met vrijdag 
13 januari 14:00 uur zullen er werkzaamheden worden 
uitgevoerd aan het tankstation (Havenweg 58, 
Vlieland).Om die reden kan er in die periode niet 
getankt worden. Onze excuses voor het ongemak. 

 
 

website archief gemeente 
Vlieland 
Als je meer wilt weten over de geschiedenis van het 
eiland, over de historie van de gemeentelijke 
organisatie of over de mensen die op Vlieland 
woonden, dan ben je daar aan het juiste adres. In het 
gemeentelijke archief van Vlieland vind je geschreven 
stukken, kaarten, foto's en andere materialen met een 
schat aan informatie over de lokale geschiedenis van 
Vlieland. Je kunt op de website een deel van het archief 
direct inzien, zoals onder andere de akten burgerlijke 
stand, de bevolkingsregisters, het archief van de 
Hervormde Gemeente Vlieland, raadsnotulen en een 
uitgebreide verzameling beeldmateriaal. De meeste van 
de stukken kun je direct downloaden naar je computer. 
Niet alles in de collectie is gedigitaliseerd. Daarom tref 
je van sommige archieven alleen de inventaris aan. Je 
kunt altijd een scan of kopie van iets 
aanvragen of langskomen op dinsdag, 
woensdag of donderdag tijdens 
openingstijden in het gemeentehuis. 
Kijk op https://archiefvlieland.nl/ 

Of scan de QR-code:   

https://bit.ly/3ecvy5O
https://www.fryslan.frl/imfaanvragen
https://www.fryslan.frl/imfaanvragen
https://bit.ly/3hqwpSe
https://bit.ly/3hqwpSe
https://archiefvlieland.nl/


 
  

 

de Vliering gaat weer open!  
Maar wel met een nieuw 
gezicht. Ik (Gosse) neem 
de komende tijd het stokje 
even over van Luna. Je 
kent mijn gezicht 
misschien al wel van de 
Bolder of het voetballen bij 
VSV. Ik vond het zonde 
dat er geen plekje was 
voor de jeugd om te 
chillen, dus gaan we er 
vanaf volgende week weer 
lekker tegenaan in de Vliering.  
Ik zie jullie graag allemaal vanaf de 10e! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 

 Zaterdag 7 januari: 
19.30 uur: Klaverjassen.  

 Maandag 9 januari: 
10.45-11.15 uur: Wekelijks beweegmoment – Meer 
bewegen voor ouderen. 
15.00-16.30 uur: Koffie en thee moment. 

 Dinsdag 10 en donderdag 12 januari: 
14.00 uur: Biljart onder begeleiding van en in 
overleg met Auke Poppema. 

 Woensdag 11 januari: 
13.30 uur: Schilderclub.   

 Zaterdag 14 januari:  
13.00-15.00 uur: Workshop identiteit voor 
Vlielandse jongeren. Georganiseerd door de 
Cranberry Community met te gast Jasmyn Joenje 
(21 jaar).  

 
Mochten er nog veranderingen in 
de planning van De Vliestroom 
plaatsvinden dan kunt u dat zien in 
de agenda, scan de QR-code.  

 
 
 
 

 
 
 
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. 
 

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