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uit het kastje
gemeentelijk informatiebulletin

Jaargang 23, nummer 24 26juni2021

Pagenda raadsvergadering
maandag 28 juni 2021
Aanvang 19:30 uur
Hotel Seeduyn
In verband met de coronamaatrege/en is het niet
mogelijk om de vergadering bij te wonen. De
vergadering is rechtstreeks te beluisteren via de
website van de gemeente:
https ://live.starleaf.comlOTExMjY2MjM6Njgl CD
cx

1. Opening en vaststellen agenda
2. a: Besluitenlijst raadsvergadering 31 mei 2021

b: Overzicht moties/toezeggingen per 31 mei 2021
Informeren
3. a: Mededelingen / stand van zaken

waddensamenwerking, overige
samenwerkingsverbanden, De Jutter en Boswijk
b: Mededelingen corona-crisis

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

Besluiten
8. Vaststellen jaarrekening Gemeente Vlieland 2020
9. Tweede begroting na wijziging 2021 van de Dienst

Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest
Fryslân

10. Begroting 2022 van de Dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

11. Vaststellen Regionale Energies Strategie Fryslân
1.0

12. Agenda herstel biodiversiteit provinsje Fryslân
13. Eerste begrotingswijziging 2021
14. Sluiting

Alle bijbehorende stukken liggen (op afspraak) ter
inzage op het gemeentehuis en zijn terug te vinden op
www.vlieland.nI. 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
griffiervlieland.nl.

stremming Boslaan
Aannemer Dijkstra-Draisma zet op verschillende dagen
groot materieel in voor de bouw van Boswijk. De
Boslaan wordt dan ter plaatse tijdelijk en gedeeltelijk
afgesloten. De aannemer doet dit zodanig dat de
bewoners hun woningen kunnen blijven bereiken. De
stremming van de Boslaan is op de volgende dagen:
• Maandag 28 juni 2021
• Woensdag 30juni 2021
• Donderdag 1juli 2021

verleende reguliere
orngevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de
volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
voor slopen en/of asbest verwijderen
• Voor sloop van en asbestverwijdering in de panden

Kampweg 3 en 3A te Vlieland (verzonden 22 juni
2021).

voor bouwen
• Voor de verbouw van het pand Ankerplaats 13A te

Vlieland (verzonden 23 juni 2021).
• Voor het tijdelijk realiseren van fietsparkeerplaatsen

en het tijdelijk plaatsen van informatiezuilen op
diverse locaties in en rond het dorp (verzonden 23
juni 2021).

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 Vlïeland, Postbus 10,
8899 ZN Vlieland. Nadere informatie kunt u vinden op
de website. U kunt ook informatie inwinnen aan het
loket in het gemeentehuis.

oud ijzer / drumbandschuurspulletjes.
Na lange tijd gaat op zaterdag 3 juli de ophaaldienst
weer volledig rijden en gaan de schuren weer open.
U kunt dan uw oud papier, oud ijzer en nog bruikbare
spulletjes weer wekelijks aan de weg zetten.
De papierwagen komt tussen 9.00 en 10.00 uur en de
ijzerwagen tussen 13.00 en 14.00 uur langs.
De ijzerwagen neemt ook de nog bruikbare spulletjes
mee. Deze worden verkocht in de Middenwegschuur en
in de drumbandschuur. De opbrengst komt ten goede
aan het muziekonderwijs op Vlieland.
Bedrijven dienen zelf hun papier en oud ijzer naar de
milieustraat te brengen.

nieuwbouwplannen COOP
Op woensdag 7juli om 20:00 uur vindt er een digitale
openbare informatiebijeenkomst plaatst over de
nieuwbouwplannen van de COOP. Bij belangstelling
dient u zich aan te melden via het e-mailadres;
kapinga.vlielandcoop.nl.
U ontvangt dan de link naar de informatieavond per e
mail retour.



een fietsvrije Dorpsstraat in juli en
augustus!
Vorig jaar werden we geconfronteerd met de uitbraak van
het coronavirus. Na een stil voorseizoen kwam het toerisme
naar Vlieland gelukkig weer op gang. Omdat we ôôk in de
Dorpsstraat mensen de gelegenheid moesten geven om
genoeg afstand van elkaar te houden, werd besloten de
Dorpsstraat in de maanden juli en augustus af te sluiten
voor fietsers gedurende een deel van de dag. Hierdoor
konden ook de ondernemers hun terrassen ruimer
opzetten. Na de zomer is deze maatregel geëvalueerd. Er
is een enquête uitgezet waarin iedereen kon aangeven hoe
hij of zij de gedeeltelijke afsluiting van de Dorpsstraat had
ervaren. De ervaringen waren overwegend positief. Zowel
inwoners als gasten ervaarden de Dorpsstraat als prettig en
veilig.
Om gehoor te geven aan deze positieve geluiden heeft de
gemeenteraad aangegeven voortaan elk hoogseizoen een
fietsvrije Dorpsstraat te willen. Daarom heeft het college
van B&W op 15juni ji. een tweetal verkeersbesluiten
genomen waarin dit is vastgelegd. In juli en augustus is er
dus een verbod om te fietsen in de Dorpsstraat tussen
11.00 uur en 18.00 uur en is er tevens een verbod om
fietsen te parkeren in de Dorpsstraat. V66r 11 .00 uur en
na 18.00 uur is het wel toegestaan te fietsen in de
Dorpsstraat. Voor het niet naleven van deze verkeersregels
kun je een boete riskeren.

Er zullen volgende week locaties voor het parkeren van
fietsen worden gerealiseerd en tevens informatiezuilen en
verkeersborden worden geplaatst. We realiseren ons dat
het even wennen zal zijn en we hopen dat als iedereen
meewerkt, het op een gegeven moment vanzelfsprekend is.

Vlieland geeft
je de ruimte

wijziging van de bloktijden voor
voertuigen in de Dorpsstraat per 1 juli
Voor de maanden juli en augustus gelden er aangepaste
bloktijden voor de Dorpsstraat.
De houders van A-ontheffingen mogen dan van

6.30 tot 09.30 uur
en van

17.30 tot 19.30 uur
met hun motorvoertuig in de Dorpsstraat komen.

In afwijking van bovengenoemde bloktijden is ten behoeve
van een adequate bevoorrading van in de Dorpsstraat
gevestigde bedrijven besloten voor Firma Pronk
Transport, Firma TST en drankengroothandel Houter bv
de volgende bloktijden van toepassing te laten zijn:

06.30 — 09.30 uur
12.00 — 1400 uur
17.30- 19.30 uur

Tevens geldt dat:
• de bloktijden niet van toepassing zijn voor de huisarts
• de bloktijden niet van toepassing zijn op het WVG

(WMO)-vervoer door taxibedrijven indien het inwoners
van Vlieland betreft

• om een goede doorstroming van het verkeer in de
Dorpsstraat tijdens de bloktijden te kunnen garanderen
het ten behoeve van de levering van het kelderbier
wordt toegestaan dat leverancier Heineken na aankomst
ochtend boot de Dorpsstraat in mag om het bier af te
leveren

• de bloktijden bij storingen, calamiteiten etc. niet van
toepassing zijn voor nutsbedrijven en hulpdiensten;

• in incidentele gevallen kan worden afgeweken van de
bloktijden zoals bij verhuizingen, en geld- en
waardetransporten

• buiten de hierboven genoemde afwijkende tijden geen
toestemming meer zal worden verleend aan individuele
ondernemers om buiten de bloktijden in de Dorpsstraat
te mogen rijden

• gebruik van paardentractie, bijvoorbeeld ten behoeve
van het bagagevervoer ook buiten de bloktijden mogelijk
is mits na 9.30 uur de verplichte rijrichting (van Oost
naar West) daarbij in acht wordt genomen

• aan de stichting ophaaldienst (drumband) de
mogelijkheid wordt geboden om op zaterdag tussen
12.00 uur en 14.00 uur de drumbandschuur gelegen
aan de Dorpsstraat 19 te bevoorraden met gebruik van
een gemotoriseerd voertuig waarbij men de Dorpsstraat
weer via de Boereglop dient te verlaten. Tussen deze
tijden is het ze toegestaan éénmaal door de gehele
Dorpsstraat te rijden voor het ophalen van oud ijzer en
verkoopbare zaken.

Het gemeentehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Postadres gemeente Vlieland: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland telefoon: 0562 452700 Storingsnummer bij calamiteiten:
06-46351579 e-mail : info@vlieland.nl website: www.vlieland.nl
Vlielands Kwartier voor Welzijn, Wonen, Inkomen, Opvoeden, WMO en Participatie:
Annemarie Kort is dagelijks bereikbaar tussen 9 en 11 uur; telefoonnummer: 06-1 524 9717
SoZaWe: wwwsozawe-nw-fryslan nl Servicenummer Woonbedrijf: 088-9952222
Klachtenlijn geluidsoverlast defensie 0800-022 60 33 Informatienummer RIVM inzake coronavirus: 0800 - 1351


