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C O L LE GE B LO G  

een goed begin is het halve 
werk 
De kerstspullen zijn weer opgeborgen, de naalden 
van de kerstboom opgeveegd en het nieuwe jaar 
alweer twee weken oud! Ik hoop dat iedereen een 
mooie kerstperiode heeft gehad en het nieuwe jaar 
goed is begonnen. 
Voor mij was het een mooi moment om even terug en 
vooruit te kijken. Alweer twee maanden aan de slag 
als wethouder! De eerste weken zijn voorbij gevlogen 
en langzamerhand leer ik, samen met mijn gezin, het 
eiland steeds beter kennen.  
Dat vraagt veel kennismaken met mensen, maar ook 
inlezen: wat gebeurt er al, welke afspraken zijn al 
gemaakt en waar is behoefte aan? Er wordt al ontzettend veel gedaan op het eiland. 
Er wordt ondernomen, gezorgd, geregeld. Maar er zijn ook nog veel wensen voor de 
toekomst. Genoeg te doen dus! 
De komende tijd gaan we daarom hard aan de slag. Onder andere met het nieuwe 
toeristisch beleid: hoe houden we een goede balans tussen gastvrijheid en 
leefbaarheid en hoe zorgen we ervoor dat iedereen profijt heeft van het toerisme op 
Vlieland? De antwoorden op deze vragen willen we graag met zoveel mogelijk 
eilanders bedenken. Binnenkort meer hierover dus! 
Ook hebben we speciale aandacht voor de jongeren op Vlieland. De wintermaanden 
kunnen een stille en misschien wel saaie tijd zijn, vooral voor kinderen en jongeren. 
Het is dan ook belangrijk dat we zorgen voor een leuk en divers aanbod van 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en leuke dingen te doen. Een aanbod voor én 
door jongeren. Ik ben daarom ook heel blij met Gosse, die vanaf deze week de 
Vliering weer op een aantal momenten in de week open heeft.  
Tenslotte zijn we bezig met het verder organiseren van de Vliestroom tot een 
bruisend en robuust dorpshuis. Steeds meer mensen weten de weg naar de 
Vliestroom al te vinden en dat is een goede zaak! Met alle gebruikers, van nu en in 
de toekomst, kijken we naar wat er nodig is om het dorpshuis een plek te laten zijn 
waar iedereen zich thuis voelt. 
Voordat het volgende seizoen weer losbarst hebben we nog een aantal stille 
maanden voor de boeg. Een tijd van rust voor velen, voor sommigen ook een beetje 
een eenzame tijd. Laten we daarom goed naar elkaar om blijven kijken en elkaar 
blijven ontmoeten.  
En heb je een goed idee? Een opmerking of zomaar een gedachte? Laat het dan 
vooral weten! 
 
Marieke Vellinga 
Wethouder 
 

 

vacatures  
De gemeente Vlieland zoekt 

twee medewerkers voor het team 
buitendienst 
voor 36 uur per week en 28,8 uur per week  
maar (bijvoorbeeld) 2 x 32 uur per week is ook bespreekbaar        

 
Wil jij werken in de buitenlucht? 
Houd je er van om samen met je collega’s de handen uit de mouwen 
te steken? Ben je in het bezit van je rijbewijs BE, tractor, eventueel 
vrachtauto en heb je ook nog technisch inzicht? Dan willen we graag 
met jou kennis maken! 
Kijk voor meer informatie over de vacatures en hoe je kunt solliciteren 
op https://bit.ly/3IoQaEN of scan de QR-code. 
 
Let op: reageer vóór 20 januari! 

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/3IoQaEN
http://www.vlieland.nl/


 
  

 

ontwerp bestemmingsplan  
‘Oost-Vlieland – Dorpsstraat 108 
en 110’ 
Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van 
de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp 
bestemmingsplan Oost-Vlieland – Dorpsstraat 108 en 
110 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder 
ter inzage ligt. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is in de inspraak en 
het wettelijk vooroverleg gebracht. Belanghebbenden 
en vooroverlegpartners zijn in de gelegenheid gesteld 
gedurende zes weken op het plan te reageren. Dit heeft 
één vooroverlegreactie opgeleverd. De reactie is 
beoordeeld en in de toelichting op het bestemmingsplan 
beschreven. Het college heeft met deze reactie 
ingestemd. Daarnaast is het bestemmingsplan 
aangepast voor wat betreft de paragraaf over stikstof. 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu zes weken ter 
inzage. 
 
Wat houdt dit bestemmingsplan in? 
Aan de Dorpsstraat 108 op Vlieland is een supermarkt 
gevestigd. Het is één van de drie aanwezige 
supermarkten op het eiland en inmiddels in verouderde 
staat. De eigenaar van de supermarkt heeft daarom het 
voornemen om het pand te herontwikkelen en een 
moderne supermarkt te realiseren. Ten behoeve 
daarvan is het perceel Dorpsstraat 110 aangekocht. Het 
voornemen is om het bestaande pand en het 
aangrenzende woonhuis te slopen en ter plaatse een 
volledig nieuw gebouw te realiseren over de twee 
percelen. Op de begane grond wordt de supermarkt 
gerealiseerd, waarvan het magazijn op de eerste 
verdieping komt. Tevens worden op de verdiepingen 
appartementen en woonruimte voor personeel 
gerealiseerd. Om het voornemen juridisch-planologisch 
mogelijk te kunnen maken is een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld, waarbij de voorgenomen 
indeling en functie toekenning in het gebied mogelijk 
wordt gemaakt.  
 
Wanneer en waar kunt u de stukken inzien? 
Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken liggen vanaf maandag 16 januari 2023 tot en 
met maandag 27 februari 2023 ter inzage. U kunt het 
plan inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis 
of op afspraak. Het ontwerp bestemmingsplan is 
digitaal beschikbaar: 
 via de landelijke website 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 
 het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen 

is: NL.IMRO.0096.20210586-ON01 
 op Overheid.nl officiële bekendmakingen  
 
Hoe kunt u reageren? 
Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen een 
schriftelijke reactie of zienswijze indienen. Deze kunt u 
sturen aan burgemeester van Vlieland, Postbus 10, 
8899 ZN Vlieland. Wilt u uw reactie mondeling geven? 
Dat kan door contact op te nemen met de heer J. 
Kleefstra via het telefoonnummer 0611742571. U kunt 
geen reactie via e-mail indienen. 

 

 

 

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 legalisatie van) het plaatsen van 

parasolverankering op het perceel Dorpsstraat 122B 
te Vlieland (nieuwe aanvraag – ingekomen 7 januari 
2023) 

voor bouwen 
 Voor het wijzigen van de voorpui van het pand 

Dennenlaan 14 te Vlieland (ingekomen 10 januari 
2023). 

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 (de legalisatie van) het plaatsen van 

parasolverankering op de percelen Dorpsstraat 86, 
88, 90 en 92 te Vlieland (verzonden 11 januari 
2023). 

voor werk of werkzaamheden uitvoeren 
 Voor het vervangen van bestaande en het plaatsen 

van nieuwe informatieborden op diverse locaties in 
en rond het dorp (verzonden 11 januari 2023). 

 
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. 
 

inzameling tuinafval  
dinsdag 17 januari 
Op dinsdag 17 januari 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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 
  

 

kennisgeving van het voornemen 
tot uitschrijving BRP 
Uit onderzoek van de afdeling Uitvoering en 
Ondersteuning is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer woont op het adres waar zij volgens de Basis 
Registratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het 
adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. 
Namens burgemeester en wethouders van Vlieland 
maakt de teamleider van de afdeling Uitvoering & 
Ondersteuning bekend dat de gemeente Vlieland het 
voornemen heeft onderstaand persoon uit te schrijven 
uit de BRP. 
Op basis van dit voornemen worden onderstaand 
persoon in de gelegenheid gesteld om, gedurende drie 
weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie 
te geven over haar daadwerkelijke verblijfplaats. 
Indien de gemeente Vlieland geen nadere 
adresinformatie ontvangt, zal na deze periode van drie 
weken de bijhouding van de persoonslijst worden 
beëindigd. 
 
Geslachtsnaam en voornaam geboortedatum 
 
Offerman, Ysbrand  13-02-1995 
Veldman, Sanne Karlijn  07-01-1996 
Ten Holder, Wilhelmus Maria  12-12-1988 
Weber, Erik  10-03-1993 
De Grundt, Jim  30-05-2003 
Rom, Zsófia  15-01-2002 
Sanchez Jimenez, Daniel  05-01-1999 
Gonçalves Fernandes, Adriano  03-09-1998 
Soares Alexandre, Ana Isabel  18-08-1968 
Czapska, Justyna  17-09-1993  
Karlowicz, Franciszek Wojciech  10-08-2003 
Panciocco, Marco  27-09-1982 
Hrozienčíková, Sabína  11-09-1996 
Fernandes Pereira, José Eduardo  07-12-1997 
Dinu, Cristina Florentina  03-06-1991 
Ricci, Leonardo  01-02-1988 
Guidetti, Riccardo  04-03-2000 
Sabău, Răzvan Alexandru  26-01-1996 
Kleščová, Paulína  21-03-1995 
Marcsek, Andrej  24-01-1989 
Hyben, Marek  09-09-2003 
Havlík, Stanislav  25-08-1986 
Ličman, Miroslav  20-02-1988 
Pavel Gil, Jan Fernando  14-12-1999 
Petríková, Karina  21-08-1992 
Torrent Villar, Ramon  16-09-1997 
Usieto Luppens, Roberto  02-07-1992 
Zanichelli, Luisina Florencia  02-10-1983 
Fedorová, Zuzana  14-11-2002 
Miñón Solís, María  08-08-1996 
Gabanovs, Andrejs  12-01-1979 
Gabanova, Tatjana  10-09-1978 
Kors, Yannick Nickolaj  04-06-1989 
Gonzalez Caballero, David  15-03-2022 
Guardia Dominguez, Laura  14-03-2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridisch Loket 
Heeft u als burger een juridisch probleem dat u niet zelf 
kunt oplossen? Wilt u een rechtsbijstandverlener 
inschakelen, maar kunt u deze deskundige niet 
betalen? De Wet op de rechtsbijstand (Wrb) regelt dat 
mensen die geen rechtsbijstandverlener kunnen 
betalen een deel van de kosten vergoed kunnen 
krijgen.  
Het Juridisch Loket helpt mensen met een inkomen 
onder de Wrb-grens met 
persoonlijk juridisch advies. Ook 
kun je hun website raadplegen die 
boordevol staat met 
voorbeeldbrieven, veel gestelde 
vragen en juridische informatie. 
Kijk op http://www.juridischloket.nl/ 
of scan de QR-code. 
Het Juridisch Loket heeft een gratis telefoonnummer: 
0800-8020. 
Als u belt doet het Juridisch Loket een Wrb-check. Het 
is daarom handig om, vóórdat u belt, te zorgen dat u de 
gegevens over uw inkomen en spaargeld van de laatste 
twee jaar bij de hand heeft. 
 
 
BERICHT VAN LIJST FIER 

openbaar vooroverleg Lijst Fier 
De fractie van Lijst Fier nodigt u van harte uit om op 
vrijdag 20 januari vanaf 16.30 uur binnen te lopen in het 
Oude Raadhuis voor inbreng, suggesties en/of een 
luisterend oor aangaande de lokale politiek. De 
aankomende raadsvergadering staat hierbij centraal. U 
bent van harte welkom! 
 

 
BERICHT VAN DE BIBLIOTHEEK 

openingstijden bibliotheek  
De openingstijden van de bibliotheek zijn per 9 januari 
2023 gewijzigd. De bibliotheek is nu geopend op: 
dinsdag   van 8:30 uur tot 12:00 uur 
woensdag  van 14:00 uur tot 17:00 uur 
vrijdag   van 14:00 uur tot 17:00 uur 
 
 
BERICHT VAN DE KWADRANTGROEP 

vrijwilligers gezocht 
Wisten jullie al dat de Kwadrantgroep ook dagopvang 
biedt in de Vliestroom?  

Lijkt het je leuk om eens te wandelen, spelletjes te 
doen, koffie te drinken of gewoon een gezellig praatje te 
maken? Dan is dit iets voor jou! Wij zoeken voor de 
dinsdag tot en met vrijdag van 11 uur tot 15 uur 
vrijwilligers! Tot snel in de Buurtkamer? 

Voor meer informatie of wil je eens kijken wat we doen? 
App of bel Jannie 06-14729920 

 
 

http://www.juridischloket.nl/


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
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).  

Maandag 16 januari 
 10.45-11.15 uur: Wekelijks beweegmoment – Meer 

bewegen voor ouderen 
 15.00-16.30 uur: Koffie en thee moment. 
Dinsdag 17 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.  

Dinsdag 17 en donderdag 19 januari 
 14.00 uur: Biljart onder begeleiding van en in 

overleg met Auke Poppema. 
Woensdag 18 januari 
 13.30 uur: Spelletjesmiddag leden VESV.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Bewoners van Zorgvilla de Ton en de cliënten van Thuiszorg Vlieland zijn op zoek naar: 

□ Woonassistenten                  □ Huishoudelijke hulpen               □ Helpenden 

De woonassistent ondersteunt bij het ontbijt, lunch en het avondeten. Samen met de bewoners van de Ton dek je de 
tafel en bereid je de maaltijd voor. Ook onderneem je activiteiten met de bewoners zoals wandelen, fietsen of een 
boodschap doen in het dorp. 

Als huishoudelijke hulp ondersteun je cliënten van de thuiszorg met hun huishouden. Van opruimen en schoonmaken 
tot samen een kopje koffie of thee drinken of boodschappen doen. 

Ga jij aan de slag als helpende dan ben je o.a. werkzaam in de appartementen naast de zorgvilla. Je ondersteunt de 
bewoners in de huishouding en met lichte zorgtaken. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan? Een baan in een fijne werkomgeving met doorgroeimogelijkheden naar 
verschillende functies op het gebied van zorg, welzijn of een leidinggevende functie? Heb je vragen of wil je een keer 
vrijblijvend mee lopen? Je bent van harte welkom! 

Bel of app met Tiny van der Hoek, manager van Palet op Vlieland: 06-50 05 49 02 

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