
 

 

Jaargang 24, nummer 4   28 januari 2022 

raadsvergadering maandag 30 januari  
 
Aanvang 19:30 uur Raadzaal 
 
U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.  
De vergadering is ook rechtstreeks te volgen via de website van de 
gemeente: https://vlieland.raadsinformatie.nl/ 
Of scan de QR-code. 
 
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 in het 
gemeentehuis en zijn terug te vinden op http://bit.ly/407mH8A of scan 
de QR-code:  
  
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. 
 

tandarts houdt spreekuur toch in de Vliestroom! 
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 via de website: 
www.curantmondzorg.nl, of 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 
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regels inrichting Dorpsstraat 
Inspraak 
In september zijn er bijeenkomsten geweest met de 
gemeenteraad en met bewoners over de inrichting van 
de Dorpsstraat. Er is nagedacht over het hoe en 
waarom van regels hiervoor.   
Inwoners en raadsleden hebben hun standpunten 
duidelijk gemaakt en ideeën meegegeven. De 
Dorpsstraat is hét visitekaartje van Vlieland. De 
beleving van de Dorpsstraat en het authentieke en 
historische karakter ervan is het uitgangspunt. 
 

  
 
Wat gaan we hiermee doen? 
De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn de basis 
voor de route die we nu gaan doorlopen om tot regels 
te komen over hoe de Dorpsstraat er in de toekomst uit 
moet zien. Regels die breed worden gedragen door de 
bewoners en de gemeenteraad. In de Omgevingsvisie 
staat beschreven wat we belangrijk vinden aan de 
Dorpsstraat. Om die waarden ook goed te kunnen 
beschermen, zijn regels en richtlijnen nodig, zoals die 
nu ook in het bestemmingsplan, de welstandsnota en 
de APV staan. Die drie documenten komen (deels) te 
vervallen en er komt één Omgevingsplan. Hierover 
gingen de bijeenkomsten afgelopen september.  
 
Vervolggesprekken 
Uit de reacties bleek dat er behoefte aan was om 
sommige onderwerpen nog verder uit te diepen. 
Daarom gaan we met verschillende groepen inwoners 
vervolggesprekken voeren over bepaalde onderwerpen 
en thema’s. De uitkomsten van deze gesprekken 
nemen het college en de raad mee in het opstellen van 
het Omgevingsplan en het Kwaliteitsdocument. Het 
college is al begonnen met het opstellen van het 
Omgevingsplan. In het Kwaliteitsdocument, dat 
onderdeel wordt van het Omgevingsplan, worden de 
welstandsregels regels voor omgevingskwaliteit 
opgenomen.   
 
En ondertussen? 
De nieuwe regels en richtlijnen voor de Dorpsstraat 
laten dus nog even op zich wachten. Tot die tijd gelden 
de regels en richtlijnen die er nu zijn. Omdat het college 
begrijpt dat er wel behoefte is aan duidelijkheid, zal het 
Beleid Uitstallingen en Terrassen 2011 binnenkort beter 
worden uitgelegd. Het beleid uit 2011 blijft gelden, maar 
zal op enkele punten worden aangepast zodat het beter 
past bij deze tijd. De aangepaste en duidelijker 
gemaakte regels zullen bekend gemaakt worden in de 
nieuwsbrief ‘Uit het kastje’, op de website van de 
gemeente Vlieland, via Chainels en via officiële 
bekendmakingen op 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/zoeken 
  
 

ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn 
ingekomen: 
voor bouwen en werk of werkzaamheden uitvoeren 
• Voor (de legalisatie van) het maken van een 

rustplaats (omheining, verharding, trap, watertappunt 
en picknicktafel) aan het Reddingbootpad te Vlieland 
(ingekomen 18 januari 2023). 

• Voor terrasuitbreiding en het plaatsen van schermen 
op het perceel Postweg 4 te Vlieland (ingekomen 26 
januari 2023). 

voor bouwen 
• Voor de ombouw van een bijgebouw tot wooneenheid 

op het perceel De Blinkerd 7 te Vlieland (ingekomen 
20 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 
• Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 

achterzijde van het perceel Lutinelaan 32 te Vlieland 
(verzonden 24 januari 2023). 

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

Dorpsstraat 168 te Vlieland (verzonden 26 januari 
2023). 

 

geweigerde reguliere 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd: 
voor bouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht 
• Voor (de legalisatie van) het plaatsen van een 

reclamebord op het perceel Dorpsstraat 113 te 
Vlieland (verzonden 25 januari 2023). 

 

verleende 
strandexploitatievergunningen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de 
volgende vergunningen hebben verleend: 
strandexploitatievergunningen 
• Harry’s Beach Essentials, venten van dranken en 

etenswaren op het strand, verleend 24 januari 2023 
• Harry’s Beach Essentials, verhuur van strandbedden 

en parasols op het strand, verleend 24 januari 2023 
• Maria’s IJs, venten van dranken en etenswaren op het 

strand, verleend 24 januari 2023 
 

Bezwaar 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende 
vergunningen. Dit kan binnen zes 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 de 
reden(en) van uw bezwaar. 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. 
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collecte 
De Hersenstichting heeft een 
collectevergunning gekregen voor 
maandag 30 januari tot en met 

zaterdag 4 februari. 

loopt je vaste energiecontract 
binnenkort af? 
En moet je daarom overstappen op een variabel 
contract? Je gaat hierdoor meer betalen voor je gas en 
stroom. Het is daarom goed om te kijken of het loont 
om naar een andere energieleverancier over te 
stappen. 
Vind je het lastig om dit uit te 
zoeken? Dan kunnen de 
energiecoaches je hierbij helpen. 
Je kunt altijd een afspraak 
maken met Annemarie Kort, 
telefoon 06 1524 9717 of met 
Jan den Ouden, telefoon  
06 5393 6666. 
 
Inloopspreekuur 
Ook is hiervoor een inloopspreekuur in de Vliestroom 
waar je zonder afspraak naar toe kunt met je vragen: 
woensdag 1 februari van 10:00 tot 12:00 uur. 
Je bent van harte welkom! 
 

workshop schrijven en 
presenteren van projectplannen 
Je hebt een leuk project bedacht en wilt hiervoor 
subsidie aanvragen. Vaak moet je hiervoor een 
projectplan indien. Maar hoe schrijf je dat?  
De provincie Fryslân en het Waddenfonds gaan je 
hierbij helpen! 
Op dinsdag 14 februari is er vanaf 19:30 uur in 
Badhotel Bruin een workshop ‘Projectplan schrijven en 
presenteren’. Tijdens deze workshop leer je hoe je een 
project duidelijk en volledig op papier zet en krijg je tips 
hoe je het project zo goed mogelijk presenteert. De 
workshop duurt ongeveer twee uur. 
Iedereen kan meedoen! Je kunt je aanmelden via het e-
mailadres eilanden@fryslan.frl. 
 

 
 
 
 
 

inloopspreekuur 
subsidiemogelijkheden 
Heb je een idee dat de natuur, de leefbaarheid en/of de 
duurzame economie in het Waddengebied kan 
versterken? Het Waddenfonds en Streekwurk nodigen 
je van harte uit om dit idee met hen te bespreken 
tijdens het inloopspreekuur op Vlieland. 
De adviseurs kunnen aangeven welke 
subsidieregelingen en/of fondsen eventueel in beeld 
zijn voor de financiering van je idee. 
Het inloopspreekuur is op  
woensdagochtend 15 februari,  
in Badhotel Bruin.  
Als je een mailtje stuurt naar eilanden@fryslan.frl wordt 
er een afspraak met je ingepland.  
 
 

klankbordgroepje communicatie 
van start 
Er is een klankbordgroepje gevormd dat mee gaat 
kijken naar de communicatie-uitingen van de gemeente 
Vlieland. Is het taalgebruik in deze nieuwsbrief goed te 
begrijpen? Zijn zaken makkelijk te vinden op de 
website? Wordt er voldoende informatie gegeven? Dat 
zijn onderwerpen waar de drie leden van het 
klankbordgroepje (inwoners van Vlieland) op gaan 
letten en waarop zij verbeterpunten bij de gemeente 
zullen aangeven. Aan het einde van het jaar gaan we 
kijken welke verbeteringen het heeft opgeleverd.   
 
De vorming van het klankbordgroepje komt voort uit de 
verbeteragenda die de gemeenteraad in 2022 heeft 
vastgesteld. Uit het onderzoek ‘Quick Scan Lokale 
Democratie’ bleek dat de communicatie vanuit de 
gemeente richting haar inwoners beter kan. 
 
BERICHT VAN DE BUURTSPORTCOACH 

Waddentoernooi:  
teamcaptains gezocht! 
In het weekend van 12 tot 14 mei zal de 40e editie van 
het Waddentoernooi plaatsvinden op Vlieland! We 
kunnen weer op een sportieve manier de strijd aangaan 
voor het kampioenschap van de Wadden.  
Op vrijdag 12 mei gaan we van start om op 
zaterdagavond 13 mei te eindigen met een 
prijsuitreiking onder muzikale begeleiding van de 
Casanova's! 
Een aantal enthousiaste teamcaptains heeft zich al 
gemeld, maar voor de volgende sporten zijn wij nog op 
zoek naar teamcaptains: 

biljarten en badminton 
Lijkt het jou leuk om bij één van deze sporten te 
helpen? Meld je dan aan! Dit kan bij de buurtsportcoach 
van Terschelling:  
Andre van Foeken,  
e-mailadres andre@sportfryslan.nl of  
telefoon 06-10132550. 
 

even voorstellen 
In de gemeentelijke organisatie zijn er de afgelopen tijd 
nogal wat nieuwe gezichten bijgekomen. Wie zijn dat en 
wat doen ze voor werk? En ook: wat doen eigenlijk de 
mensen die er al (veel) langer werken? 
Deze week stellen we aan je voor: 
 

Jicky Veenstra 
 
Jicky werkt sinds het begin van dit jaar 
voor 28 uur per week bij de gemeente 
als medewerker facilitaire 
dienstverlening, ook wel 
gemeentebode genoemd. Dat 
betekent dat zij gastvrouw is van het 
gemeentehuis. Zij assisteert bij vergaderingen, 
huwelijken en feestelijke of ceremoniële gelegenheden 
en is verantwoordelijk voor de in- en uitgaande post. 
Ook voert ze facilitaire werkzaamheden uit voor de 
Boswijk. 
Jicky is geboren en getogen op Vlieland en woont 
samen met haar 17-jarige zoon aan de Berkenlaan. Zij 
geniet van de natuur en het leven op Vlieland met haar 
familie en vrienden. In haar vrije tijd kookt en reist Jicky 
graag. 
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BERICHT VAN STAATSBOSBEHEER 

natuurwerkdag  
zaterdag 4 februari 
Handen uit de mouwen, samen aan de slag. 
Komende zaterdag 4 februari ben je welkom ten oosten 
van natuurkampeerterrein de Lange Paal. Daar staan 
weer veel dennenboompjes die weg kunnen, zodat we 
een open duinlandschap houden.  
Route: Rij de Postweg op, bij de bushalte van de Lange 
Paal staat de aanduiding om rechts het zandpad op te 
gaan. Je ziet de keet dan vanzelf. 
We gaan van 10.00 uur tot 15.00 uur aan het werk. 
Wij zorgen voor koffie/thee/soep en gereedschap. 
Graag tot dan, 
Team Staatsbosbeheer Vlieland.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteiten komende week  
 
Zaterdag 28 januari 
 19.30 uur: Klaverjassen. 

 
Maandag 30 januari 
 10.45-11.15 uur: Wekelijks beweegmoment – Meer 

bewegen voor ouderen. 
 15.00-16.30 uur: Koffie en thee moment. 
 
Dinsdag 31 januari en donderdag 2 februari 
 14.00 uur: Biljart onder begeleiding van en in 

overleg met Auke Poppema. 
 
Woensdag 1 februari 
 14.00 uur: Spelletjesmiddag leden 

VESV.   
 
Mochten er nog veranderingen in de 
planning van De Vliestroom zijn dan 
kun je dat zien in de agenda, scan de 

QR-code:  

 
 
 
 
 

overlast houtrook 
Zeker met de huidige energieprijzen 
is het fijn om de houtkachel aan te 
steken. Maar niet voor iedereen. 
Omwonenden kunnen veel last 
hebben van de rook uit jouw 
schoorsteen. Houtkachels zorgen 
voor veel fijnstof in de lucht en dat is erg ongezond. 
Vooral voor mensen met longklachten.  
Daarom de oproep: stook niet bij windstil of mistig 
weer! 
Stook alleen onbehandeld hout dat goed droog is. En 
zorg dat het vermogen van de kachel goed is 
afgestemd op de te verwarmen ruimte zodat je hem niet 
steeds hoeft te smoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 aan 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. 
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