
 

 

Jaargang 25, nummer 5  4 februari 2023 

C O L LE GE B LO G  

de begrafeniscommissie 
 
Onlangs hadden we als college een kennismaking met de 
begrafeniscommissie. We spraken over het bijzondere werk dat 
deze vrijwilligers verrichten voor de Vlielander samenleving. Ik heb 
heel veel waardering voor de begeleiding die zij verzorgen voor 
familie en nabestaanden bij een emotioneel moment als een 
overlijden. De traditionele ‘burenplicht’, waarbij buren zorgen voor 
buren geldt nog steeds als er iemand overlijdt op Vlieland. Ik 
begreep van de commissie dat Vlieland nog één van de laatste plekken in Nederland 
is waar dit op deze manier gebeurt. Een heel bijzondere traditie dus waar we trots op 
kunnen zijn. 
 
We spraken er ook over dat de coronaperiode ervoor gezorgd heeft dat er wel kleine 
veranderingen zijn gekomen in deze traditie. Afstand moeten houden en geen 
bijeenkomsten mogen houden maakten het lastig om met elkaar de tocht naar de 
kerk te maken. In plaats hiervan werd de Vlielander vlag uitgehangen, eventueel met 
zwarte wimpel. En om een laatste groet te brengen ging men in de Dorpsstraat staan 
bij het passeren van de rouwstoet. Het sluiten van de gordijnen en het luiden van de 
klok konden natuurlijk wel gewoon doorgaan. 
 
Er ontstond een discussie of het erg is als er veranderingen komen in deze traditie. 
De maatschappij is immers ook voortdurend in beweging. De vlaggen werden als 
een mooie aanvulling gezien. Het staat nu zelfs vaak in de rouwkaart. Het is ook 
mooi als mensen in de Dorpsstraat langs de route gaan staan voor een laatste groet. 
Maar het is wel jammer dat mensen dan soms pas halverwege aansluiten bij de 
rouwstoet.  
Behoud het oude en omarm het nieuwe zolang de waardigheid van het afscheid blijft. 
Dat is de manier waarop wij de traditie behouden en soms, door omstandigheden, 
wat mooier maken. 
 
Het lijkt misschien een sombere column deze keer, maar ik denk dat het werk van de 
begrafeniscommissie juist laat zien hoe sterk een kleine gemeenschap kan zijn. Het 
verantwoordelijke en zware werk van deze vrijwilligers bindt ons als inwoners van 
Vlieland. Dat is niet somber maar ontzettend mooi. Net als de traditionele 
herdenkingsbijeenkomst voor de overledenen van het afgelopen jaar op 
oudejaarsavond in de Nicolaaskerk. Als uw burgemeester vind ik het ontzettend mooi 
om dit bijzondere eiland steeds beter te leren kennen. 
 
Michiel Schrier 
Burgemeester 
 

vrijdag is het warmetruiendag! 
samen in actie voor het klimaat 
Doe op vrijdag 10 februari ook mee met Warmetruiendag 
onder het motto ‘verwarm jezelf, niet de wereld’. Meedoen 
is simpel: zet de verwarming lager, trek een extra warme 
trui aan en bespaar nú energie en dus CO2 uitstoot! 
Als iedereen in Nederland één graadje lager stookt, één 
stookseizoen lang, bespaart dat 1 megaton CO₂. Dat is een 
flinke hap uit de 3,4 megaton uitstoot die Nederland vóór 

2030 moet besparen. Samen hebben we impact, nú energie besparen 
betekent nú uitstoot verminderen.  
Dus: zet die verwarming nóg wat lager en trek een extra warme trui aan!  
Kijk voor meer informatie, acties en inspiratie op www.warmetruiendag.nl. 
Ook kun je hier het patroon voor de klimaatkabeltrui van 2023 downloaden.  
Samen energiebesparen geeft energie! 
 
Veel mensen hebben deze winter noodgedwongen elke dag Warmetruiendag. Heb je 
problemen met het betalen van je energierekening en kom je er zelf niet meer uit? 
Maak een afspraak met de buurtwelzijnswerker via telefoonnummer 06-15249717.  

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.warmetruiendag.nl/
http://www.vlieland.nl/


 
  

 

 
kort verslag raadsvergadering  
30 januari 2023 
Om 19:30 uur opent de voorzitter de vergadering. 
Wethouder Vellinga en wethouder De Jong geven 
informatie over de brief van de landelijke werkgroep 
behoud apotheekhoudende huisartsen en over de 
aannemer van Duinwijck Gasvrij die faillissement heeft 
aangevraagd.  
 
Informeren 
Wethouder Vellinga vertelt dat de gemeente Harlingen 
zich heeft teruggetrokken uit het intergemeentelijk 
beleidsteam, het team waarin beleidsmedewerkers van 
de bij de Dienst Sozawe aangesloten gemeenten 
samenwerken. De overige gemeenten willen wel samen 
verder gaan.  
Wethouder De Jong vertelt over het gesprek van Friese 
wethouders met de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge waarin de zorgen 
van de Waddeneilanden over het gebrek aan 
woonruimte nog eens onder de aandacht zijn gebracht.  
Burgemeester Schrier vertelt over zijn bezoek aan het 
Waddendiner in Den Haag, waar hij in een toespraak 
de Regio Deal van de Waddeneilanden, waarin zij 
financiële ondersteuning en betrokkenheid van het Rijk 
vragen, nog eens onder de aandacht heeft kunnen 
brengen van Tweede Kamerleden. 
Tijdens het vragenuurtje meldt Henk Veerdig (Lijst Fier) 
namens alle fracties dat zij in het voorjaar in de 
Vliestroom een Politiek Café willen organiseren voor de 
inwoners van Vlieland.  
Dick Visser (NLV) vraagt of het college wel alle kansen 
benut die zich voordoen om voor woningen te zorgen 
en Jan Doeke Tammes (ABV) vraagt hoe de gemeente 
omgaat met grond die al van de gemeente is. 
Wethouder De Jong antwoordt dat niet alle grond 
geschikt is voor woningbouw en dat we ook de kwaliteit 
van de omgeving niet uit het oog mogen verliezen. 
Jan Doeke Tammes (ABV) vraagt naar de financiële 
cijfers van de Noordwester. 
Wethouder De Jong antwoordt dat de jaarrekening van 
de Noordwester bij het college is aangeleverd. De enige 
schuld die de Noordwester nu heeft is aan de 
gemeente. Een voorwaarde voor het krijgen van 
subsidie van het Waddenfonds is dat ook de gemeente 
subsidie geeft. Als dat verzoek wordt voorgelegd aan 
de raad kan de raad de financiële vooruitzichten van de 
Noordwester meenemen in zijn besluitvorming.  
 
Bespreken 
De notitie over het Programma biodiversiteit bebouwde 
omgeving wordt besproken. In dit stuk stelt de 
gemeente regels en maatregelen op met als doel de 
bebouwde omgeving zó in te richten dat er veel 
verschillende dieren en planten kunnen leven. Hiervoor 
is een werkgroep opgericht waaraan nog inwoners 
zullen worden toegevoegd.  
 

Besluiten 
Allereerst wordt het Bestemmingsplan Vlieland - 
Partiële herziening Buitengebied Vlieland opnieuw 
vastgesteld. In de vergadering van 19 december 2022 
was dit al gebeurd maar dat besluit klopte niet met de 
tekst in de Strandnotitie. Het plan is nu vastgesteld met 
een aangepaste tekst waardoor het niet is toegestaan 
om het hele jaarrond permanente bouwwerken op het 
strand te hebben staan, behalve de twee 
strandpaviljoens.  
Daarna wordt het College-uitvoeringsprogramma 2022-
2026 vastgesteld. Dit is de planning van het college 
voor het uitvoeren van de opdrachten van de raad die in 
het Raadsbreed Akkoord staan.  
In het raadsakkoord staat ook dat er een nieuw 
toeristisch beleid moet worden vastgesteld. Hoe het 
college dit wil doen staat in de Startnotitie Toeristisch 
Beleid. In het verleden was het doel zoveel mogelijk 
toeristen naar het eiland trekken, nu is het doel om een 
goede balans te vinden tussen toerisme en wonen en 
leven op het eiland. Alle fracties stemden met de 
startnotitie in, waarbij Lijst Fier erop wees dat er ook 
kritische (milieu-) organisaties bij betrokken moeten 
worden en NLV vroeg of de VVV en het TPV geen 
samenwerking zouden kunnen aangaan. Lijst Stuivenga 
zei het een juiste keuze te vinden om begeleiding door 
een professioneel bureau in te schakelen. 
Het voorstel om door een hierin gespecialiseerd bedrijf 
(het Trimbos Instituut) onderzoek te laten doen onder 
jongeren en ouderen naar het (overmatig) gebruik van 
alcohol en drugs op het eiland en hoe we dit kunnen 
tegengaan en voorkomen, wordt met zes stemmen voor 
en drie stemmen tegen aangenomen. Mevrouw 
Hopman (NLV) vraagt zich af of dit wel een probleem is 
op Vlieland. Wethouder Vellinga legde uit dat al 
gebleken is uit cijfers van de GGD dat er op de 
Waddeneilanden meer alcohol wordt gebruikt dan in de 
rest van Friesland. De gemeente heeft vanuit het Rijk 
maar ook vanuit de regio de opdracht om hier iets tegen 
te doen. Het gebruik is vooral voor jongeren tot 18 jaar 
heel schadelijk voor hun gezondheid. Het onderzoek 
heeft op Ameland en Terschelling al geleid tot een op 
het eiland afgestemde aanpak van het 
middelengebruik.  
Zonder veel discussie wordt hierna de Fryske 
Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 vastgesteld, een stuk 
dat gaat over de uitgangspunten over de 
uitgangspunten bij het inkopen en verlenen van 
jeugdzorg.  
Het laatste punt op de agenda is de Kaderbrief 2024-
2027 van de Veiligheidsregio Fryslân. Een document 
over de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio. Met 
het voorstel om geen zienswijze in te dienen stemt de 
raad in. Burgemeester Schrier zegt aan Hedwig de 
Lang (GroenWit) toe dat hij schriftelijk haar vraag zal 
beantwoorden waarom de politie niet meer wil 
meebetalen aan de calamiteitencoördinator algemene 
meldkamer.  
Om 21:55 uur was de vergadering afgelopen. 
 
BERICHT VAN LIJSTFIER 

openbaar vooroverleg Lijst Fier 
De fractie van Lijst Fier nodigt u van harte uit om op 
vrijdag 10 februari 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 steeds 
centraal. U bent van harte welkom! 
 
 



 
  

 

geen vluchtelingen uit Oekraïne 
naar Vlieland 
Na een dringende oproep vanuit Veiligheidsregio 
Fryslân in oktober 2022 om ook als Waddeneilanden 
vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, kwamen er 
vanuit de gemeenschap op Vlieland (opnieuw) diverse 
aanbiedingen. Deze zijn doorgegeven aan de 
Veiligheidsregio maar helaas kwam er, ondanks 
herhaaldelijk aandringen vanuit de gemeente, geen 
respons. De gemeente Vlieland heeft nog tot vorige 
week een sociale huurwoning van WoonFriesland 
vrijgehouden voor de opvang van een (klein) gezin uit 
Oekraïne, maar volgens de Veiligheidsregio kunnen ze 
geen Oekraïners vinden die naar Vlieland toe willen. 
Daarom is besloten de woning Berkenlaan 11 vrij te 
geven voor verhuur en kunnen woningzoekenden op de 

woning reageren. 

te huur aangeboden 
Namens WoonFriesland maken wij bekend dat de 
volgende sociale huurwoningen voor verhuur worden 
aangeboden: 
 

Berkenlaan 11 
 

Indeling: 
begane grond: 
woonkamer met  
open keuken 20 m2 

toilet 
badkamer  2,8 m2 
berging   5,1 m2 

eerste verdieping: 
slaapkamer 1 6 m2 

slaapkamer 2 8,4 m2 

 

Categorie sociale huurwoning 
Deze woning is door de gemeente Vlieland in de 
Huisvestingsverordening aangemerkt als een woning in 
de categorie ‘overig’. De woning is geschikt om te 
worden bewoond door een één- of 
tweepersoonshuishouden. 

 

Netto huurprijs per maand:   € 490,03 
zonnepanelen per maand:  €   19,40 
serviceabonnement per maand ex. Btw:  €     4,64 
 

Commandeursplein 4 
Indeling: 
begane grond: 
woonkamer  27,3 m2 

keuken   10 m2 

toilet 
berging   13,5 m2 

eerste ver dieping: 
slaapkamer 1 15,5 m2 

slaapkamer 2 11,7 m2 

slaapkamer 3 7,2 m2 

badkamer met toilet 3,9 m2 

vaste trap naar zolder 
 

Categorie sociale huurwoning 
Deze woning is door de gemeente Vlieland in de 
Huisvestingsverordening aangemerkt als een 
gezinswoning. Dit betekent dat deze woning bij 
voorkeur niet wordt toegewezen aan een 
éénpersoonshuishouden. 
 
Netto huurprijs per maand:   € 723,59  
zonnepanelen per maand:  €   16,91  
serviceabonnement per maand ex. Btw:  €     5,61 

 
Of u qua inkomen voor één van deze 
woningen in aanmerking kunt komen kunt u 
zien op de pagina van WoonFriesland over 
passend toewijzen: https://bit.ly/365zijo Of 
scan de QR-code. 
Als u twijfelt, schrijf dan wel in! 
 
Belangstelling kenbaar maken 
Iedereen die staat ingeschreven bij de gemeente 
Vlieland als woningzoekende en belangstelling heeft 
voor één van deze woningen kan dit kenbaar maken 
door het invullen van een formulier. Het formulier kunt u 
downloaden van www.vlieland.nl of ophalen tijdens 
openingstijden van het gemeentehuis. Lever het 
ingevulde formulier MET bijlagen in bij het 
gemeentehuis of mail het formulier met bijlagen naar 
info@vlieland.nl.  
Doe dit vóór maandag 13 februari 2023 9:00 uur. 
 
Let op! Bijlagen bijvoegen! 
Samen met het inschrijfformulier moet u de volgende 
bijlagen bijvoegen, OOK als u deze al eerder heeft 
aangeleverd: 
 een actueel bewijs van economische binding 
 een inkomensverklaring 2021 van uzelf en van uw 

eventuele partner en/of meerderjarige 
medebewoner. Uw kind, ook als hij/zij 18 jaar of 
ouder is, wordt hierin niet meegerekend. 

U kunt een inkomensverklaring downloaden op 
www.belastingdienst.nl. 
 

ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning is 
ingekomen: 
voor bouwen 
 Voor de ombouw van een aanbouw tot 

wooneenheid op het perceel De Blinkerd 7 te 
Vlieland (ingekomen 20 januari 2023 – rectificatie). 

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 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 (verzonden 1 februari 
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 moet voldoen aan de volgende eisen: 
uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van de 
vergunning waartegen u bezwaar maakt, en redenen 
van uw bezwaar. Stuur het bezwaarschrift naar het 
college van burgemeester en wethouders van Vlieland, 
Postbus 10, 8899 ZN Vlieland.  
 
 
 
                       

https://bit.ly/365zijo
http://www.vlieland.nl/
mailto:info@vlieland.nl


 
  

 

vacature (tijdelijk) 
Sport Fryslân zoekt per direct een 

buurtsportcoach  
20-24 uren per week 
ter vervanging in verband met ziekte, tot aan de zomer  
 
Over Sport Fryslân 
Sport Fryslân wil de voorloper, verbinder en aanjager 
zijn om Fryslân in beweging te krijgen. Dat kunnen we 
niet alleen. Daarom werkt Sport Fryslân actief samen 
met de provincie Fryslân, Friese gemeenten, 
sportbonden, clubs en verenigingen, commerciële en 
maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen en 
vrijwilligers. Wij werken samen voor alle inwoners van 
Fryslân.  
 
Dit ga je doen 
De buurtsportcoach levert een actieve bijdrage aan het 
bereiken van doelen en effecten van het gemeentelijk 
sportbeleid. Hij of zij legt de verbinding tussen sport en 
bewegen en  andere sectoren, zoals onderwijs, 
kinderopvang en zorg. De focus ligt op het vraaggericht  
organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 7 tot 16 jaar.  
 
Dit breng je mee 
We zoeken een echte duizendpoot met een 
enthousiaste en gedreven persoonlijkheid. Je hoeft bij 
aanvang van de functie niet alles al te kunnen, maar de 
bereidheid en de potentie hebben om te leren. Omdat je 
met kinderen en jongeren werkt is kennis en kunde op 
het gebied van pedagogische methodieken een pre.  
 
Wat vragen we van jou? 
• Je beschikt minimaal over een MBO 4 werk- en 

denkniveau, bij voorkeur heb je een voor dit werk 
relevante opleiding gedaan (pedagogisch) 

• Je bent plezierig in de omgang. Je communiceert 
graag en gemakkelijk met jongeren en volwassenen, 
maar schakelt evengoed met professionals en 
stakeholders 

• Je hecht waarde aan gezonde leefstijl, hebt affiniteit 
met sport en bewegen en weet dat op een positieve 
manier uit te dragen 

• Je hebt bij voorkeur al (werk)ervaring opgedaan 
binnen een vergelijkbare functie 

• Je bent iemand die het dorp in gaat, op (groepen) 
mensen afstapt en ervan houdt om met je voeten ‘in 
de klei’ te staan. Maar je beschikt zondermeer ook 
over een helicopterview 

• Je staat sterk in je schoenen en weet om te gaan met 
(conflict)situaties 

• Je bent zelfredzaam en weet waar en wanneer je 
andere professionals moet raadplegen / inschakelen 

 
Wat kunnen we je bieden  
Je krijgt een aanstelling bij Sport Fryslân voor 1 jaar, 24 
uur per week, met kans op verlenging.  
Voor de duur van de ziekte op het eiland en daarna 
binnen één van de beweegteams van Sport Fryslân. De 
functie is conform cao Sport ingedeeld in schaal 8. Je 
werkplek/uitvalsbasis is in het multifunctionele gebouw 
De Jutter in de gemeente Vlieland. 
 
Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze 
functie, dan nodigen we je uit om te solliciteren.  
Mail dan je sollicitatiebrief en CV onder vermelding van 
‘Buurtcoach/Vlieland’ uiterlijk 9 februari 2023 naar 
hr@sportfryslan.nl  

Wil je meer informatie 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie en 
de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met 
Miranda Veenstra, Regiomanager bij Sport 
Fryslân, telefoonnummer 06- 12 27 43 08. 
Kijk voor de volledige tekst van de vacature 
op de website van Sport Fryslân: 
https://bit.ly/40oiKwK of scan de QR-code. 
 

Agenda: 
 
Maandag 6 februari  
 10.45-11.15 uur: Wekelijks beweegmoment – Meer 

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

 
Dinsdag 7 februari  
 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 7 en donderdag 9 februari 
 14.00 uur: Biljart onder begeleiding van en in 

overleg met Auke Poppema. 
 

Woensdag 8 februari 
 13.30 uur: Schilderclub 

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

Indonesische middag 
Afgelopen maandag organiseerde Hetty Boom een 
middag met heerlijke zelfgemaakte Indonesische 
hapjes. Ze had er een prachtige outfit bij aangetrokken. 
Ook werden er liedjes gezongen onder begeleiding van 
de accordeon van Wouter Bouma. 

 
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. 

https://bit.ly/40oiKwK
mailto:e.lammens@vlieland.nl
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