
 

 

Jaargang 24, nummer  3  21 januari 2022 

Nieuwspoort Waddendiner brengt de Wadden naar 
Den Haag 
 

 
 
Aan de vooravond van het Waddendebat in Den Haag, kwamen op 17 januari 2023 
in Nieuwspoort ruim 100 genodigden bijeen voor het derde jaarlijkse Nieuwspoort 
Waddendiner. Doel van de avond: praten over de Wadden.  
Burgemeester Michiel Schrier, voorzitter van de Stuurgroep van het Programma 
Waddeneilanden, vertelde waarom de leefbaarheid op de eilanden uit balans raakt 
en waarom het Programma Waddeneilanden en een Regio Deal het verschil maken 
in de missie van de eilanden: een toekomstbestendige regio zijn, waar het goed 
wonen, werken, leven en recreëren is. Nu en later. 
Minister Harbers van Infrastructuur & Milieu vertelde over zijn band met de eilanden 
en de uitdagingen waar de Wadden voor staan. Zo benoemde hij onder andere het 
belang voor balans tussen economie en ecologie en tussen bereikbaarheid en 
natuur. Commissaris der Koning Arthur van Dijk sloot de avond af. 
Het diner werd verzorgd door Restaurant Zuiver van Vlieland, dat speciaal daarvoor 
streekproducten van de Wadden meegenomen had naar Den Haag. 
De genodigden: Tweede Kamerleden, noordelijke bestuurders, medewerkers van 
provincies, gemeentes, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven in het 
Waddengebied. 
 
Op de foto van links naar rechts: Michiel Uitdehaag (burgemeester van Texel), 
Roland Bakker (eigenaar Restaurant Zuiver op Vlieland), Aart Wijker (chefkok Grand 
Hotel Opduin Texel,  Annette van Ruitenburg (Waddengastronomie), Robert Buurma 
(chefkok Zuiver), Michiel Schrier (burgemeester van Vlieland) en Rikus Kieft 
(wethouder van Texel). 
 

 
 

 

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://www.vlieland.nl/


 
  

 

raadsvergadering  
maandag 30 januari 2023 
aanvang 19:30 uur Raadzaal 
 
U bent van harte welkom om de vergadering bij de 
wonen.  
De vergadering is ook rechtstreeks te volgen via de 
website van de gemeente. 
Agenda 

1. Opening en vaststellen agenda 
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 19 

december 2022 
b: Overzicht moties/toezeggingen per 19 
december 2022 

 

Informeren 
 

3. Mededelingen college 
a. Samenwerkingsverbanden 
b. Algemeen 

4. Informatie van het college 
5. Ingekomen stukken 
6. Vragenuurtje 
7. Spreekrecht voor burgers 
 

Bespreken 
 

8. Bespreeknotitie programma biodiversiteit 
bebouwde omgeving 

 

Besluiten 
 

9. Vaststelling bestemmingsplan Vlieland - 
Partiele herziening Buitengebied Vlieland 
a. Intrekking besluit 19 december 2022 
b. Nieuw besluit vaststelling bestemmingsplan 
Vlieland –  
    Partiele herziening Buitengebied Vlieland 

10. College uitvoeringsprogramma 2022-2026 
11. Startnotitie toeristisch beleid 
12. Uitvoering Scanner middelen gebruik 

gemeente Vlieland 
(Aanpak alcohol- en drugsgebruik) 

13. Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 
14. Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân 
15. 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. 

ontwerp wijzigingsplan 
Miniwinkel Dorpsstraat 30  
(verwijderen huidige locatie) 
Overeenkomstig artikel 3.8.1. van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders 
van de gemeente Vlieland bekend dat het ontwerp 
wijzigingsplan ‘Miniwinkel Dorpsstraat 30 Vlieland 
(verwijderen huidige locatie)’ gedurende een termijn 
van zes weken voor een ieder ter inzage ligt. 
 
Wat houdt dit wijzigingsplan in? 
In november 2021 is de mogelijkheid van vestiging van 
een miniwinkel toegekend aan het perceel Dorpsstraat 
30. Tot op heden is hier geen invulling aan gegeven. 
Initiatiefnemers hebben laten weten dat ze geen 
gebruik meer zullen maken van de mogelijkheid. 
Daarmee kan de locatie komen te vervallen en 
beschikbaar worden gesteld aan een ander. Het 
ontwerpwijzigingsplan maakt de mogelijkheid 
planologisch ongedaan, zodat er ruimte komt voor een 
nieuwe minwinkel op een andere plek in de 
Dorpsstraat. Het college heeft hiermee ingestemd. 
Het ontwerp wijzigingsplan ligt nu zes weken ter inzage. 
 
Wanneer en waar kunt u de stukken inzien? 
Het ontwerp wijzigingsplan en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf maandag 23 januari 2023 tot en met 
maandag 6 maart 2023 ter inzage. U kunt het plan 
inzien tijdens openingstijden van het gemeentehuis of 
op afspraak. Het ontwerp wijzigingsplan is digitaal 
beschikbaar: 

 via de landelijke website 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ 

 het planidentificatienummer voor 
ruimtelijke plannen is: 
NL.IMRO.0096.20221436-ON01 

 op  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-
25081.html of  
scan de QR-code. 

 
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. 
 

concept omgevingsvergunning 
De burgemeester van de gemeente Vlieland zijn 
voornemens de volgende omgevingsvergunning te 
verlenen: voor het brandveilig gebruik van het pand ‘De 
Nulck, Kampweg 3B 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 23 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. 

http://www.vlieland.nl/
mailto:griffier@vlieland.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-25081.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-25081.html


 
  

 

verleende reguliere 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning hebben verleend: 
voor bouwen 
 Voor het wijzigen van de voorpui van het pand 

Dennenlaan 14 te Vlieland (verzonden 17 januari 
2023). 

 

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

Dorpsstraat 168 te Vlieland (ingekomen 24 
november 2022). 

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

 

verleende vergunningen 
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende 
vergunningen/ontheffingen heeft verleend: 
Evenement en Ontheffing drank en horeca 
 Ministerie van Defensie Vliehors Range, Open dag 

en reünie 11 mei 2023, verleend 12 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 
 

heb jij een goed idee voor een project 
op Vlieland? 
Eilanders met een goed 
idee om de leefbaarheid op 
hun eiland te verbeteren, 
kunnen tot en met 2 februari 
2023 subsidie aanvragen bij 
het Iepen Mienskipsfûns.  
Via het Iepen Mienskipsfûns 
stelt provincie Fryslân geld 
beschikbaar om projecten van inwoners verder te 
helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van 
een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerkingen 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. De regeling geldt 
voor de gehele provincie, voor alle 
regio’s. Kijk voor meer informatie 
op http://bit.ly/3wcmt2m of scan de 
Q-code. 
 
 
 

BERICHT VAN GROENWIT 

openbare vergadering GroenWit 
GroenWit nodigt belangstellenden uit om bij het 
vooroverleg voor de raadsvergadering van 30 januari 
aanwezig te zijn. 
Wethouder Roel de Jong zal er ook zijn, hij zal zich 
verder voorstellen en de werkwijze bespreken voor wat 
betreft de portefeuilles van de wethouders. 
Geïnteresseerd? U bent welkom op woensdag 25 
januari om 19:30 uur in het oude raadhuis. 
 
BERICHT VAN NIEUW LIBERAAL VLIELAND 

openbare vergadering NLV 
Hierbij nodigt NLV alle geïnteresseerde inwoners van 
Vlieland uit voor de vergadering van Nieuw Liberaal 
Vlieland op woensdag 25 januari. Deze vindt plaats om 
19:30 uur 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 
 
BERICHT VAN STAATSBOSBEHEER 

deze zaterdag: handen uit de 
mouwen, samen aan de slag 
Ook in 2023 gaan we op een aantal zaterdagen met 
elkaar aan het werk in de natuur van ons eiland. 
Deze zaterdag 21 januari ben je welkom aan de 
noordkant van Kooisplek, onderaan Kooispleklid/de 
Kikkerbult. 
Route-aanduiding:  
Rij de Postweg op, dan zie je bij het pad van de 
Staatsschuur de richtingaanwijzing. Volg het fietspad tot 
bij het uitkijkpunt/plaggenwal. 
We gaan van 10.00 uur tot 15.00 
uur aan het werk. 
TIP: doe laarzen aan. 
Wij zorgen voor koffie/thee/soep 
en gereedschap. Graag tot dan, 
Team Staatsbosbeheer Vlieland 
  

zeehonden op het plein bij de 
terminal 
Vorig weekend zijn er een moeder- en babyzeehond 
‘aangespoeld’ op het plein bij de terminal. De gemeente 
heeft het plein afgezet met lint om de dieren zoveel 
mogelijk rust te gunnen.  
 

mailto:info@nieuwliberaalvlieland.nl


 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
Maandag 23 januari 
 10.45-11.15 uur: Wekelijks beweegmoment – Meer 

bewegen voor ouderen 
 15.00-16.30 uur: Koffie en thee moment. 
Dinsdag 24 en donderdag 26 januari 
 14.00 uur: Biljart onder begeleiding van en in 

overleg met Auke Poppema. 
Woensdag 25 januari 
13.30 uur: Spelletjesmiddag leden  
 
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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