€ 1,35

02 maart 2018



Agenda & openingstijden ............... 2



.5



Kandidaten NLV ............................. 9



Frans veegt z’n straatje(s) .............. 3



Geen ondergrondse containers .....8



Waterstanden ............................... 10

Oostenwind zorgt voor problemen veerdiensten:

Vlieland ondervindt geen problemen

Rijkswaterstaat heeft het voornemen
om bij de aanleginrichting Vlieland de
bestaande bodembescherming te
vernieuwen. Het is gebleken dat ter
plaatse van de damwand de huidige
versterking onvoldoende sterk is om
de belasting van de scheepvaart op te
kunnen nemen. De werkzaamheden
worden in april 2018 uitgevoerd.

Dokter Deen-film

Door de aanhoudende oostenwind, “waait” al het water steeds meer verder
uit de Waddenzee, veerdiensten naar alle Waddeneilanden, behalve naar
Vlieland, ondervinden ernstige overlast. De zeer lage waterstand in combinatie met de ijsgang maakt dat de rederijen Doeksen, Wagenborg en Teso de
afvaarttijden van de veerboten naar de Waddeneilanden aanpassen:
“Passagiers dienen rekening te houden met stremming en vertraging”, laten
de rederijen weten.
De veerdienst Harlingen en TerschelFoto: Zo extreem als op deze foto uit de verzaling vaart op aangepaste tijden, en
meling van Dirk Bruin is het nog niet. Op deze
ook op Texel heeft de veerdienst met
foto uit 1942 lopen de passagier op het ijs om
de veerboten (kleine) Vlieland en Schellingeruitval van afvaarten te maken. Groter
land nabij de haven van Harlingen.
zijn de problemen op Ameland en
Schiermonnikoog omdat daar relatief
veel afvaarten of uitvallen of op een
ander schema worden gezet. In de
beleving van de Vlielanders zijn deze
problemen relatief.
Naast de huidige waterstand kampt
Ameland met een steeds moeilijker
begaanbare vaarroute doordat deze
dichtslibt waardoor steeds meer afvaarten uitvallen, vertelde de burgemeester van Ameland, Albert de
Hoop deze week op de radio. Ameland heeft zo’n 9 tot 12 afvaarten per
dag, Vlieland drie. “Dus voordat Ameland op deze frequentie zit moet het
even doorwaaien uit het oosten”,
vertelt een nuchtere Vlielander.
(Vervolg op pagina 3)

In een interview met Bernice Breure
in de Telegraaf van vandaag laat Monique van de Ven doorschemeren dat
er mogelijk een nog een Dokter Deenfilm komt: “daar wordt nu aan gesleuteld. Niet door mij, hoor. Ik zeg: ga
maar iets moois bedenken en dan
lees ik het wel. We laten de fans niet
naar de bioscoop komen voor een
gewone aflevering, dus het moet wel
een heel goed verhaal zijn.”

Dorpsstraat en Uiterton
In de laatste raadsvergadering stonden een aantal belangrijke zaken op
de agenda die uitvoerig aan de orde
kwamen. Naast de in deze uitgave
beschreven verhandelingen over de
afvalcontainers en de visie over het
bedrijventerrein, kwam bij agendapunt 10, de ontwikkeling van de Uiterton aan de orde. Gevold door: Plan
van aanpak Dorpsstraat, bij punt 11.
Het kostte te veel tijd om van deze
onderwerpen ook een goed verslag te
maken voor de Vliezier. Daar gaan we
het weekend voor gebruiken zodat in
de volgende Vliezier de beraadslagingen over deze onderwerpen kunnen
worden weergeven.
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Informatie (paramedische) instellingen
● Apotheek

Elke week / regelmatig
Maandag 15.00 - 17.00 Sjoelen met Bart Feij, gratis entree
Maandag 19.30 - 20.30 Poweryoga met Nynke Stockmann in De Jutter
Dinsdag* 15.00 - 17.00 *) 1e en 3e dinsdag v/d maand: Handwerkclub
Woensdag 14.00 - 16.00 Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven
Woensdag 18:45 - 19:45u Hatha yoga met Nynke Stockmann buitenles
Woensdag avond
Huiskamerconcerten (www.danarun.nl)
Donderdag 10.30 - 12.00 Markante monumentenwandeling met gids
Donderdag 10:30 uur
Op de koffie bij de boswachter
Donderdag 14:00 uur
Bunkerexcursie
Zaterdag 10.30 - 12.00 Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven
Zaterdag: 12.30 oneven weken: Militair historische Natuurwandeling
Zondag
10.00 - 11.00 Yogales met Nynke Stockmann in De Jutter
Zondag
20.30 - 00.30 Sjoelen met Bart Feij, gratis hapjes
Wekelijks: Zeehondentochten, zeehonden spotten op de Richel

Aanmelden / info.
Uiterton
tel. 06 48 442 897
Uiterton
Naast de Vuurtore
tel. 06 48 442 897
tel. 06-51 343 557
Tromp’s Huys
Noordwester
Noordwester
Naast de Vuurtoren
Noordwester
tel. 06 48 442 897
Loodscafé
VVV - Vlieland

datum

Omschrijving

Locatie

Filmweekend naar de wildernis, de mooiste natuurfilms
Activiteiten Vmbo: Lasergamen in Flidunen (opgeven)
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
DonderdagmiddagFilm: Hidden Figures (ook om 20.30 u.)
Filmweekend naar de wildernis, de mooiste natuurfilms
Yoga: In balans op Vlieland
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Muziektheater Drijfhout
DonderdagmiddagFilm: El Olivio
Activiteiten gr. 4 t/m 8: Paashazen maken (opgeven)
Activiteiten gr. 4 t/m 8: Lasergamen in Flidunen (opgeven)
Activiteiten Vmbo: Karaoke avond (opgeven)
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Muziektheater Drijfhout
Activiteiten gr. 4 t/m 8: Paaseieren maken (opgeven)
DonderdagmiddagFilm: De Mattheus Missie

Podium Vlieland
Vliering
De Zeevaert
Posthuis
Podium Vlieland
Podium Vlieland
vlielandyoga.nl
Lange Paal
De Zeevaert
Vuurtorentrap
Podium Vlieland
Podium Vlieland
Vliering
Vliering
Vliering
De Zeevaert
Nieuwe Kooi
Podium Vlieland
Vliering
Podium Vlieland

tijd

Maart
02 weekend
03 za - - - 03 za 22:00
05 ma 13.30
08 do 15.00
09 weekend
09 weekend
12 ma 13.30
17 za 22:00
19 ma 13.30
21 wo 20.30
22 do 15.00
22 do - - - 03 za - - - 24 za - - - 24 za 22:00
26 ma 13.30
28 wo 20.30
29 do - - - 31 za 20.30

Praktisch alle evenementen worden nader toegelicht op posters in het Dorp

Instelling

Opmerking

Politie n/w Friesland
Lutinelaan 5, 8899 BD

Algemeen alarmnummer 112
Niet dringend;
0900-8844

Huisartsenpraktijk Vlieland

Spreekuur en afspraken maken

Gemeente Vlieland

Gemeentehuis; Dorpsstr. 127

Molenglop 6, 8899 AZ

Dorpsstraat 127, 8899 AE

Milieustraat; Fortweg 1a

VVV Vlieland

*) Elke avond en in het weekend:
bij aankomst van elke veerboot

Tromp's Huys

Cultuur historisch museum,
wisselende exposities.

Bibliotheek

Grote collectie Vlieland en het wad.
Ook voor gasten, kinderen gratis.

De Vuurtoren

Een van de hoogste (45m.) duinen
van Nederland, 210 treden!

De Noordwester

Educatief informatiecentrum
www.denoordwester.nl

Havenweg 10, 8899 BB
Dorpsstraat 99, 8899 AD
Lutinelaan 3, 8899 BD
Bovenop het Vuurboetsduin
Dorpsstraat 150, 8899 AN

Huisartsenpraktijk Vlieland, zie onderstaand
Praktijk, Molenglop 6
tel. 0562 - 451307
Herhaalrecepten:
tel. 0562 - 451875
Afhalen medicijnen, ma - vr: 09.00-10.00 │17.00-17.30 u.

● Tandartspraktijk
Behandeling volgens afspraak: tel. 0592-304420

● Fysiotherapie
Behandeling volgens afspraak:
S. Manting & B. Manting-Stoker: tel. 0562 - 451241
I. de Zeeuw-Dieters:
tel. 0562 - 451066

● Thuiszorg Palet groep:
Wijkverpleegkundige:
Klantadviescentrum:

tel. 06 30 227 505
tel. 0900-3213213

● Maatschappelijk werk
N/W Fryslân - Vlieland

tel. 0519 - 293550

● Coach bij levensvragen
Janke Boomsma

tel. 06 53 648 396

● Hulp- en verpleegmiddelen (HMC)
Aanvragen (alle) hulpmiddelen : 0511-460660
Uitleenmagazijn Uiterton:
0562-447100

● Vrijwillige Terminale Thuiszorg
Tijd, aandacht en praktische ondersteuning door
vrijwilligers in de thuissituatie van mensen in hun
laatste levensfase en hun naasten.
- Sieuwke de Vries
tel. 06 13 617 671
- Heleen Rommens
tel. 06 15 580 244
- Judith van Houten
tel. 06 18 121 214

● Dierenarts (bij spoed huisarts)
Dierenarts mw. Fonad houdt 6x p.j. spreekuur op
Vlieland in de voormalige bibliotheek a/h Kerkplein. Op ma-wo-vrij. kunt u van 18.00 tot 19.00 u.
bellen voor een telefonisch consult of voor het
maken van een afspraak: telefoon: 06 23 484 561
Eerst volgend regulier spreekuur: za. 24 maart’18
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Frans veegt niet alleen z’n eigen straatje….

Deze week,
de DAG van…..
Maart
2
3

Vlielanders kennen Frans natuurlijk al
als “uitvinder” een hele handige monteur die alles zelf kan repareren of zelf
kan fabriceren. Bekend is het filmpje
op YouTube waarin Frans met zijn
houtzaag oppak-zaag-kloof-transportmachine aan het werk te zien is, eilanders kennen het van “life” in het bos.
In het dagelijkse leven is Frans machinist op de internationale binnenvaart,
14 dagen op, 14 dagen thuis. En die
twee weken thuis zijn altijd te kort
voor al het (houtzaag)werk dat hij wil
doen.
Gedurende zijn verlof heeft hij als het
sneeuwt, wél altijd even de tijd om
“voor de buurt”, de Achteromweg
sneeuwvrij te maken met z’n eigen
veegmachine. Een straatje dat volgens het gladheidsbestrijdingsplan
van de gemeente Vlieland niet in de
strooiroute is opgenomen. Meestal
neemt hij dan ook het Commandeursplein mee en andere straatjes in de
buurt en verder in het dorp.

Uiterton
Niet direct naast zijn deur, maar toch
neemt Frans ook altijd even de moeite om de paden en wegen rondom de
Uiterton sneeuwvrij te maken (foto
Anne van Houten). Hij wordt hierbij
geassisteerd door de mannen van
Doeksen die met zout nog een extra
rondje maken, zodat de toegangsweg
goed begaanbaar blijft voor de ouderen. De toegangsweg van de Uiterton
is privéterrein en daarom waarschijnlijk niet opgenomen in het gemeentelijk gladheidsbestrijdingsplan.
Maar sinds een aantal jaren is de gemeente wel eigenaar. Zo’n buurman
kan je er wel bij hebben!

Boekendag
de Dwerg
Brandweergeschiedenis
de Muziekvrijheid
Dieren en Planten in
het Wild
Dag van het Gehoor
5 de Maximumsnelheid
6 de Logopedie
8 de Sportaccommodatie
de Nier
Vrouwendag
10 Slachtoffers
van Terrorisme
Wreedheidsdag

(Vervolg van pagina 1)

Veerdiensten
Vlieland
Vlieland heeft het geluk geen problemen te ondervinden.
Kapitein Klaas van Randen van de
veerboot zegt dat er voor Vlieland
geen problemen zijn; er is nog steeds
voldoende water “de sloot is onpeilbaar diep. Waar het vroeger nog wel
eens kritisch was, aan de Noorderstoek, heeft Rijkswaterstaat een
10-tal jaren geleden 2 kleine en een
wat grotere dam aangelegd, deze
doen hun werk prima”, vertelt Klaas.
“Gisteren (donderdag) stond er nog 1
½ meter water onder de kiel, het was
toen een uur na laagwater met een
extra lage waterstand door de oostenwind van -2½ meter”.
Sneldienst en watertaxi
Zoals de grotere schepen problemen
hebben met de waterstand hebben
de kleinere en snellere schepen dat
met de ijsgang. Zo varen de watertaxi's niet op Ameland, Holwerd en
Terschelling en is ook de sneldienst
naar Terschelling tijdelijk uit de vaart.

Voor uw gemak, alles onder een dak

Voor Vlieland zijn met ingang van dit
jaar in de winterdienstregeling geen
reguliere afvaarten van de sneldienst
meer opgenomen.
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Kerkdiensten

ZAND VOOR VLIELAND

NICOLAASKERK

aan het Kerkplein Vlieland

Informatiecentrum de Noordwester wil de grootste zandverzameling van de wereld gaan maken! Om de ambitieuze klus te klaren is alle
hulp van over heel de wereld nodig. Neem van
uw woon/vakantie adres een eetlepel zand
mee. Stuur dit met de locatiegegevens naar:

Dorpsstraat 150, 8899 AN Vlieland. Nederland

Feest fam. van Keulen
Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen.

Kaartje
sturen ?

Aron Boon
Revalidatie Fryslân
t.a.v. Aron Boon, Afd. D kamer 44
Hoofdstraat 3
9244 CL Beetsterzwaag
Doety van der Meer:
Boarnsterhim State app. 7
Wjitteringswei 67
8495 JM ALDEBOARN
Jurgen Tischmann
Pflegewohnstift Am Nordring,
Grüne Straße 24a,
D 33330 Gütersloh,
Duitsland

Drijfhout
De muziek van de zee, de muziek van het eiland
Wekelijks optredens zie agenda blz. 2
www.drijfhout-vlieland.nl @Drijfhout_vlie

Vliezier dag later
Vanaf heden tot het laatste nummer, nr. 750
zal de Vliezier niet langer op donderdag
uitkomen maar op vrijdagmiddag. Wel is het
de bedoeling dat de postverzending met
middagboot mee gaat, zodat walabonnees
de Vliezier op zaterdag krijgen. Of de Vliezier
doorgaat na half mei hangt af van gesprekken die momenteel gaande zijn met geïnteresseerden. Zodra daar meer over bekend is
laten wij dit weten, de redactie.

Protestantse Gemeente Vlieland

De fam. van Keulen nodigt u uit om mee te
komen feesten

Predikant: ds Frans H. Weeda,
Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland.
tel: 0562-850518 / email: fhweeda@home.nl

We houden een receptie van 16.00-18.00 u.
in Eetcafe De Lutine

Elke zondag is er om 10.00 u. een kerkdienst in
de Nicolaaskerk uitgaande van de Protestantse
Gemeente. Voorganger a.s. zondag 4 maart
ds. Aad van Endhoven Rotterdam

op zaterdag 17 maart

We hebben veel te vieren:
 45 jaar getrouwd (13-2-1973),
 40ste verjaardag van Sjoerd (19-2),
 70ste van Harry (2-3),
 jaartje jonger Gerda (29-3),
 Hanneke woont voorgoed in Nederland,
 Paula (Sjoerd’s vrouw) is hersteld na een
operatie.
U bent allen van Harte Welkom!
Cadeau is niet nodig. Donatie voor opknappen van ons huis mag wel.

R.K. Pastoraat Vlieland
Heilige Jacobusparochie N.W. Friesland
Contact Vlieland: Anneke Roos: 0562 - 451549
De kleine katholieke gemeenschap op Vlieland
komt op het moment dat er een katholieke
pastor van de wal aanwezig is maandelijks
bijeen om samen te vieren in de Nicolaaskerk.
Volgende viering: Maandag 19 maart 19.30 uur.

De Caroussel op 17 maart
Helaas hebben we afgelopen zaterdag onze
toneeluitvoering af moeten lassen, omdat we
een zieke toneelspeler hadden. Maar niet
getreurd, u kunt op 17 maart 2018 om 20.00
uur in de Bolder komen genieten van een
heerlijke avond vertier! Bewaart u de loten
goed die aan de deur zijn verkocht, want de
trekking hiervan vindt ook plaats op 17 maart
2018! Heeft u nog geen loten, dan kunt u
deze altijd nog bij de Bolder kopen als u naar
onze uitvoering komt kijken! Tot dan!
Toneelvereniging De Caroussel

Openingstijden 2018 in de Jutter
do:
vr.
za.

15.30 - 17.00
14:00 - 16:00
---- ----

---- ---19:00 - 22:00
19:00 - 22:00

contact: info@vlieringvlieland.nl
Naar school in Harlingen?

Huijboom Communicatie

Voor al uw teksten en ontwerp
drukwerk (flyers, posters, menukaarten etc.) Femke Huijboom,
06 19208440|femke@huijboom.nl

TE KOOP Scholierenhuis
5 scholierenkamers en 1 ouderkamer
Op fietsafstand van veerboten en de scholen
Huren van dit huis is eventueel ook mogelijk
INFO: Harrie van Barneveld
06-53870093 of Harrie@Vlie.nl

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland
is nog plaats voor nieuwe leerlingen.

Meer info op: www.smv-vlieland.nl

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning
Info: VVV Vlieland: info@vlieland.net │tel. 0562-451111
Havenweg 10, 8899 BB Vlieland
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Halt op functieverbreding bedrijventerrein
In de raadsvergadering van afgelopen
maandag stond ter bespreking” Visie
Oosterseveld” op de agenda. De gemeente Vlieland wil een nieuw bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het bedrijventerrein Oosterseveld opstellen vooruitlopend op de
nieuwe Omgevingswet. Zover kwam
het niet, alleen het ABV wilde aanvankelijk wel. De andere fracties hadden
het idee dat het niet meer nodig was
gezien de bovenmatige belangstelling.
Het geldende bestemmingsplan is vastgesteld in 2006, heeft een houdbaarheidstermijn van 10 jaar en is verlopen.
Met het oog op de toekomst wordt
aan de raad gevraagd zich uit te spreken over het wel of niet toestaan van
functieverbreding op het bedrijventerrein. Momenteel zijn alleen de huidige
functies toegestaan. Maar als de gemeente ruimte wil behouden voor nu
nog niet toegestane, maar in de toekomst wel gewenste functies, zal een
functieverbreding toegepast moeten
worden.
Circa 5.500 m2
Gezien het feit dat SBB momenteel al
beduidend meer aanvraag aan vierkante meters heeft ontvangen dan de
circa 5.500 m2 grond die voor uitbreiding van het bedrijventerrein beschikbaar komt, acht het merendeel van de
raad het nu niet nodig om een functieverbreding op te nemen.

Al meer dan 100 jaar dé veerdienst
naar Vlieland en Terschelling!

Boek uw tickets online via
www.rederij-doeksen.nl
of telefonisch via

088 9000 888
(lokaal tarief)

Kijk voor de dienstregeling, aanbiedingen, extra of gewijzigde afvaarten en meer op de site, teletekst
pagina 723 of volg ons op Twitter.

ABV
Het Algemeen Belang Vlieland, bij
monde van Arie-Jan van Ham, leek
het prima om te kijken naar een andere invulling en om in gesprek te gaan
met belangstellenden voor een plekje
op het bedrijventerrein en kon zich
vinden in de huurprijs van 150 euro
per jaar per m2. Een discussie tussen
de verschillende partijen leek het ABV
dan ook geheel op z’n plaats.
GroenWit
Hedwig de Lang van GroenWit was
kort van stof en wees naar een regel
in de notitie waarin staat: “De verwachting op basis van een eerste inventarisatie van de behoefte(n), is dat
er meer vraag dan aanbod is voor de
nog uit te geven gronden.”. Ze vroeg
zich daarom hardop af of het wel wijs
was om aan een functieverbreding te
denken. “Inventariseer eerst welke
verzoeken liggen”.
VVD
De VVD was het bij monde van Jan
Roelof Witting duidelijk en stelde
geen ruimte te zien voor de functieverbreding. De VVD kwam tot haar
stellingname vanwege het feit dat de
raad vorige week door Staatsbosbeheer is bijgepraat waarin ze behoorlijk
waren teleurgesteld. Met name met
betrekking tot de huidige stand van
zaken over de verschillende aanvragen en dat nog niet inzichtelijk was
gemaakt wat de exacte behoefte van
de Vlielandse ondernemers is en dat
bleek dat de aanvragen de uit te geven vierkante meters al ruim hadden
overstegen. De VVD miste bij de bespreking goede tekeningen van de uit
te geven terreinen. De VVD vindt
daarom de huidige kaders van het
bedrijventerrein voldoende voor dit
moment. Teleurgesteld was de VVD
ook dat er nog niets was gedaan met
hun suggesties zoals mogelijk winteropslag op het kampeerterrein om zo
meer ruimte op het bedrijventerrein
te houden.
Wethouder
Wethouder Hoekstra zegde de raad
toe dat de gemeente in samenwerking met Staatsbosbeheer een lijst
zou gaan maken om inzichtelijk te
maken welke aanvragen er thans liggen. Aanvullend stelde hij; misschien
komen we er dan achter dat een verbrede reikwijdte, ondanks dat die
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aanvraag is gedaan bij het ministerie,
er niet komt omdat er meer vraag is
dan grond beschikbaar.
Voorzitter
Burgemeester Schokker sloot af, de
verschillende fractie gehoord hebbende, met de conclusie dat
de
“verbrede reikwijdte” op dit moment
niet aan de orde is. Dat er zoveel regulier is aangevraagd, dat het de
vraag is of het nodig is te kijken naar
de “verbrede reikwijdte” en dat blijkbaar geen van de partijen er momenteel voor is het te gaan toepassen.
Wel zal zo snel mogelijk in kaart worden gebracht de reeds ingediende
aanvragen voor een kavel in relatie
tot de beschikbare vierkante meters.
Inschrijven
Ondanks dat er nu al voor meer vierkante meters is ingeschreven, zoals
uit de raadsvergadering blijkt, heeft
Staatsbosbeheer dinsdag een persbericht uitgedaan met een oproep aan
geïnteresseerden om zich in te schrijven voor een van de nieuwe kavels op
het bedrijventerrein.
Ook in het persbericht staat vermeld
dat de kans bestaat dat de vraag naar
kavels groter is dan het aanbod.
“Staatsbosbeheer en de gemeente
Vlieland hebben daarom een zorgvuldige procedure ontworpen waarbij
een beoordelingscommissie aan de
hand van het bestemmingsplan en
een aantal aanvullende criteria voorstellen zal wegen, beoordelen en selecteren, aldus het persbericht.
“In deze beoordelingscommissie hebben een vertegenwoordiger van
Staatsbosbeheer, een vertegenwoordiger van de gemeente en een onafhankelijke derde zitting. Een notaris
zal toekijken op een juist verloop van
het beoordelingsproces. Bij gelijkwaardige plannen zal loting de doorslag geven.
Informatiepakket
Ondernemers die belangstelling hebben voor een nieuw uit te geven perceel kunnen over enkele weken een
pakket met alle criteria en informatie
over het uitgiftebeleid, selectieproces, prijsstelling en contracten ophalen bij de gemeente Vlieland of
Staatsbosbeheer. Verzoeken kunnen
vanaf half april worden ingediend.

Drukwerk op Vlieland
redactie@vliezier.nl / tel. 453021
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bleek bij diverse voorlichtingen en
raadsvoorstellen.

Raad besluit:

Geen ondergrondse afvalcontainers
Zonder discussie heeft de Raad afgelopen maandag, tijdens de laatste reguliere raadsvergadering in de huidige samenstelling, unaniem ingestemd om het
huishoudelijk afval niet via ondergrondse containers te gaan inzamelen.
In de voorbereidingen (zie ook de
Vliezier van vorige week) is er veel tijd
en energie gestoken om tot een afweging te komen, zelfs een excursie naar
Terschelling werd er georganiseerd
waar de ondergrondse afvalcontainers alweer een poosje in gebruik zijn.
In de gemeenteraad zijn de ondergrondse containers met enige regelmaat al 12 jaar onderwerp van gesprek. Voor dit moment heeft men
ervoor gekozen om op de huidige
wijze door te gaan. Aanvankelijk waren er drie opties:
A: Voortzetting huidige inzameling,
maar met een grotere (eigen) kraakperswagen met splitbelading
B: Volledige ondergrondse inzameling
met een zelf persende container op
de vrachtauto.
C: Voortzetting huidige inzameling,
maar met een afzetbare inzamelunit
die ook ondergronds kan inzamelen.
Optie C was in de voorbereidingen al
door het college af geserveerd: “Bij
het nader beschouwen van de opties
A, B en C bleek op enig moment dat
optie C voor Vlieland te veel risico ’s
met zich mee zou brengen. Om deze
reden is deze optie niet verder onderzocht”. Een van de bezwaren van C
was een te beperkte kostenbesparing
t.o.v. optie A en B
Maandag stond de Raad dus voor de
keuze van optie A of B. Gezien het
verleden, leek dit onderwerp een behoorlijke discussie te kunnen brengen. Maar het gehele agendapunt
duurde minder dan 5 minuten. Waarbij het ABV in 14 seconden klaar was.
Nel Hopman van de VVD, was als
langste spreker van de raadsleden
met 1:25 min. ook redelijk snel klaar.
Unaniem was men het eens dat optie
A het beste is voor Vlieland.
Optie A
Deze houdt in het kort in de voortzetting van huidige inzameling, maar
met een grotere (eigen) kraakperswagen met splitbelading. Van de onderzochte alternatieven is dit het alternatief met de minste consequenties.
Met de zogenaamde 'splitbelading'

kunnen twee huishoudelijke afvalcontainers onafhankelijk van elkaar door
de auto worden geleegd. Zo hoeven
de twee beladers achter de auto niet
steeds op elkaar te wachten, dit levert
tijdwinst op.
Voor de huishoudens en bedrijven
hoeft niets te veranderen ten opzichte van de huidige situatie. Ook de
straatvuilcontainers, zoals bijvoorbeeld in de Dorpsstraat, kunnen op
dezelfde wijze geleegd blijven worden. Voor de containers op de dijk zal
mogelijk een andere oplossing gezocht moeten worden, wanneer de
zwaardere vuilnisauto niet meer op
de (vernieuwde) dijk mag komen.
Straatvuil
In tegenstelling tot ondergrondse
containers kan met de gekozen optie
wel straatvuil ontstaan en overlast
blijven, zoals dat nu ook het geval is.
Het trekt meeuwen, kraaien en ander
ongedierte aan en heeft afval op
straat tot gevolg als de deksels niet
goed zijn gesloten. Wel is bij optie A
het goed mogelijk om gft gescheiden
in te zamelen, er zal dan bijvoorbeeld
om de week een gft-ronde gereden
moeten worden. Hiervoor moeten
dan wel aparte containers bij de huishoudens worden geplaatst.
Kosten
Aanschaf van een eigen auto is goedkoper dan lease van Omrin, stelt het
college. Voor een nieuwe auto wordt
gerekend met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De baten van de
besparing in arbeidsuren door een
grotere containerinhoud en de splitbelading wegen echter ruimschoots
tegen deze kosten tegenop. De besparing bedraagt op jaarbasis ca. €
30.000.
12 jaar steggelen
De gemeente had in het verleden al
veel tijd en energie gestoken in optie
B, de variant van de ondergrondse
containers, waarvan het duidelijk was
dat deze optie in eerste instantie,
enkele jaren geleden, nog de voorkeur van de wethouder had en werd
gedragen door de buitendienst, als

12 jaar geleden waren de ondergrondse afvalcontainers al onderwerp
van gesprek bij de begrotingsvergadering van 2006. Het ging toen over de
ondergrondse afvalcontainers bij Vlierijck, een investering van toen 18duizend euro, die de gemeente zou
bijdragen. Wethouder Westers legde
uit dat het hier een proef betrof en
budget neutraal was. “Als het bevalt
zal het op meer plaatsen geïnstalleerd
worden…”
In 2010 kwam het weer aan de orde
toen de gemeente Vlieland van Omrin
hierover een voorstel had ontvangen.
Er werd toen gesteld dat de grote
winst niet alleen in het financiële zat
maar dat ook het straatbeeld erdoor
zou opknappen. Besloten werd dat
Henno Nieuwenhuis en Elzo Brink
eerst zelf nog een nader onderzoek
zouden doen.
Nadat het weer was weggeëbd was
de VVD in 2013 bij de Algemene Beschouwingen van mening dat er nog
eens heel goed gekeken moest worden naar de wijze van inzamelen, “dat
wat ons betreft misschien nogmaals
naar de ondergrondse inzameling
gekeken moet worden”.
Met een interval van telkens een paar
jaar, kwamen de ondergrondse containers in 2015 weer aan de orde in
de raadszaal. Het ging daarbij om de
herinrichting van de inmiddels gerealiseerde woningbouwlocaties van de
Nuoncentrale en Boereglop.
Het voorstel luidde toen: “Voor de
herinrichting van de omgeving van de
bouwlocaties is ook plaatsing van een
ondergrondse container meegenomen. In het project is hiervoor budget
beschikbaar. Op de locatie Boereglop
is Omrin bereidt tevens kosteloos een
ondergrondse textielcontainer te
plaatsen. Verwacht mag worden dat
het aandeel ingezameld textiel hierdoor toeneemt.
De rest van de geschiedenis is bekend
en is vorige week in de Vliezier beschreven. Voor het moment komen er
dus geen ondergrondse containers!
Wie weet wat er over een paar jaar
hierover weer op de agenda staat.
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Kandidatenlijst NLV
Op haar Facebook pagina heeft de
nieuwste politieke partij van Vlieland, NLV (Nieuw Liberaal Vlieland),
een voortzetting van de lokale afdeling van de VVD, maar dan zonder
het landelijke juk, als laatste haar
kandidatenlijst gepresenteerd.
De huidige VVD-fractie en bestuur
motiveerde haar keuze om een eigen
partij op te richten door te stellen:
“Wij zetten in op lokale politiek. Vlieland, waar wij wonen, leven, werken,
ondernemen en vooral waar wij met
zijn allen Vlielanders zijn. [….] Wij zijn
van mening dat de koers van de landelijk opererende VVD niet meer aansluit bij de behoefte en problematiek
van een kleine gemeente, zeker met
een specifiek karakter als dat van ons
op een Waddeneiland”.
In een toelichting bij deze bekendmaking van de lijst vorige week schrijft
NLV dat men ervoor heeft gekozen
om de eilanders in volgorde van de
lijst zitting te laten nemen in de gemeenteraad. Maar dat is natuurlijk
geen eigen keuze. Zoals de kandidaten op de lijst staan, in die volgorde
komt men in de raad. Uitzonderingen
daarop zijn voorkeurstemmen of kandidaten die uiteindelijk afzien van
zitting in de raad, nadat zij daar wel
voor in aanmerking komen en hierdoor de eerstvolgende van de lijst in
aanmerking komt.
NLV presenteert haar programma en
standpunten binnenkort op hun Facebook pagina, tevens zal het huis-aanhuis op het eiland verspreid gaan
worden. De NLV staat als nummer 3
op de kieslijst. Uit de volgorde van de
kandidatenlijst blijkt duidelijk dat huidig VVD-raadslid Erik Houter een stapje terug wil doen.
Kandidatenlijst NLV:
1. Rients Hoekstra
2. Dick Visser
3. Nel Hopman
4. Max Figee
5. Jan Roelof Witting
6. Hetty van Westrenen
7. Erik Houter
8. Willem Joosse
9. Jan Houter
10. Arnold Kriesch

Drukwerk op Vlieland
redactie@vliezier.nl / tel. 453021
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NL DOET: Kerk, tuin en compost
Betzy's Tuun!
Hoog tijd om de borders in 'Betzy's
Tuun', de gemeenschappelijke tuun
achter museum Tromp’s Huys, het
vroegere woonhuis van zeeschilderes
Betzy Akersloot-Berg, weer een grote
voorjaarsbeurt te geven. We gaan
onkruid wieden, te groot geworden
vaste planten en siergrassen splitsen
en verplanten, we planten zomerbollen en we maken een start met een
speciale verfplantenborder.
Resultaat
We willen 'Betzy's Tuun' na de natte
en gure winter een facelift geven zodat de tuun weer klaar zal zijn voor
een seizoen vol bezoekers: van jong
tot oud en van badgast tot eilander.
Bijzonderheden
U komt via het kleine tuinpoortje
naast museum Tromp's Huys in de
tuin, of via het tuinhek in de naastgelegen glop. Voor een hapje en een
drankje wordt gezorgd! Iedereen is
van harte welkom om een steentje bij
te dragen!
Zaterdag 10 maart, 10:30 - 16:00,
achter museum Tromp’s Huys. Organisatie mevrouw C. van Boxtel:
carien.vanboxtel@gmail.com
tel. 0624686111

Kerk
Frisse wind door een
eeuwenoud gebouw
Zaterdag 10 maart doen we als kerk
mee met de landelijke dag van het
Oranje Fonds NL-doet. Wij willen met
een groep vrijwilligers in de kerk aan
de slag onder de titel: “een frisse
wind door een eeuwenoud gebouw".
Behalve het gewone schoonmaakwerk als stoffen, spinnenwebben
weghalen, zuigen en dweilen, ramen/
portaaldeuren zemen ed moeten de

kansel en het doopwerk nodig ingewreven met een soort bijenwas en
dat is vooral een behoorlijke klus
waar we vrijwilligers meer dan nodig
hebben.
We starten om 10 uur en ronden af
om ca. 15.30 uur (een dagdeel is ook
fijn!). Voor koffie/thee en lunch wordt
gezorgd; aanmelden zou fijn zijn, dan
weten we ongeveer waar we rekening
mee kunnen houden m.n. vanwege
de lunch.
Organisatie mw J. Weeda-Stemerdink:
jokestemerdink@gmail.com.
tel. 0562-850518

Tennisbaan compostbak
We willen een compostbak maken
waarmee we onze afvalscheiding een
nieuwe 'boost' willen geven. Met het
bladafval van de banen en het organische afval van de kantine willen we
compost maken wat we willen gebruiken voor de omgeving van het complex.
Daarnaast onkruidvrij maken van het
complete complex welke we direct
kunnen gebruiken voor onze compostbak.
Resultaat
Een compostbak van voldoende
grootte uitgevoerd van gerecycled
kunststof. Hiermee gaan we onze afvalstroom nog verder verminderen.
We beginnen om 09.30.
Locatie tennisbaan.
Organisatie TCV91 Rene Bijma:
info@tennisclubvlieland.nl
tel. 0562-451909

Kapsalon Hinke
- in de Uiterton Geopend: di.t/m za.& do.avond
afspraak:

06 46 371 624

Rederij Wadden Transport
35 jaar dienst Harlingen - Vlieland -Terschelling
WEKELIJKS DIENST OP VLIELAND

PALLETTRANSPORT

Europallet € 25,=*
*) kade Harlingen - kade Vlieland, excl. BTW
GROTERE PALLETS OP AANVRAAG
tel: 06 51 366 366 | info@waddentransport.nl | www.waddentransport.nl
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Het spannendste moment van elke
bridgeavond komt aan het einde,
wanneer na ruim drie uur spelen bekend gemaakt wordt wat al dat denken, bieden, bluffen en spelen voor
score oplevert. Vrijwel iedereen blijft
daarop wachten, voordat we huiswaarts gaan. Behalve als die uitslag
lang op zich laat wachten, zoals dinsdagavond.
Er was iets misgegaan in de elektronica. Gelukkig wist Auke raad en tot ver
na middernacht waren we met z’n
tweeën, maar verder moederziel alleen, aan het ploeteren om alle scores
handmatig in te voeren. Het bestaat
immers niet dat je de hele avond gespeeld hebt en geen resultaat behaalt. Hoewel, een enkel paar had er
helemaal geen bezwaar tegen gehad
als de sessie geannuleerd was, maar
dat had er vermoedelijk mee te maken dat ze wel aanvoelden dat het
niet echt lekker gegaan was.
En dat was ook zo. Maar goed, noeste
arbeid en onbetaalde overuren hebben toch een uitslag opgeleverd, die u
hier onder kunt lezen.
Er was bij mijn weten één slemspel,
dat door één paar als 6 SA + 1 gemaakt werd, ter-wijl onze tegenstanders, Magda en Agnes op een 5 SA -1
uitkwamen. De topscore in dat spel
hadden we hard nodig, want in de
andere drie spellen aan deze tafel
kwamen we er niet aan te pas. Uiteindelijk leverde al ons werk een score
van precies 50% op; tja, dat hadden
we bij het begin ook al. Verder toch
wel een bijzonder resultaat, met een
Henk bovenaan en een Henk onderaan de lijst. Een dijk van een score
voor de winnaars, Eva en Henk en een
wegstreepre-sultaat voor Marijke en
Henk.
Nog twee keer, dan trekken de kruitdampen op en hebben Son-ja en Jan
gewonnen. Vermoed ik.

Sjoelen
met Bart
Naam bakken totaal max.worp
Loodscafe 25 februari
paul
5 603
123
tomtom
5 596
125
hansko
5 595
126
kirsten
5 588
123
Ilona
5 572
127
lucie
5 566
123
jeroen
5 557
127
sharon
5 556
120
michel
5 544
120
greet
5 534
110
amanda
5 524
121
hetty
5 523
112
christiaan
5 504
112
Vanessa
5 475
104
janique
5 461
93
bram
5 458
105
piet
4 454
127
thea
4 433
120
bart
2 232
121
oebele
1 108
108

Waterstanden
W
a
t
e
r
s
t
a
n
d
e
n
Jachthaven Vlieland, in NAP
Andere locaties: Badhuys: - 15 minuten
Posthuys: Noordzee; -1 uur, Wad; +1 uur

ivm 1 bon per maand
bon voor tomtom...
Uiterton 26 februari
nelC
9
marjolijn
9
tinus
9
lily
9
nelZ
4
steef
4
joop
4
tijmen
1
valentijn
1
danielle
1
roos
1
milan
1

936
934
842
774
356
300
285
96
91
87
75
55

120
126
124
97
103
94
76
96
91
87
75
55

Gezellig met klein- en achterkleinkids.
TOT SJOELS,
zie weekagenda Vliezier en Vlietrine.
Bart 06-54243591

Frans Weeda

De uitslag in procenten:
1 Kip / Vrielink
2 Hondorp / Oosterdijk
3 Cupido / Wolfswinkel
3 Poppema / de Groot
5 van Houten / Weeda
6 Visser / van Randen
7 Duijst / de Wit
8 Poppema / Wolfswinkel

66
54,9
50,7
50,7
50
45,8
44,4
37,5

Bedrijven
competitie
in verband met de weersomstandigheden van afgelopen week, heeft er
geen bedrijvencompetitie plaatsgevonden.

+) Zomertijd. Bron: www.getij.nl

Hoogste waterstand: 3,23 + NAP

De hoogst gemeten waterstand op Vlieland was
op 03 januari 1976: 323 cm boven NAP. Dit is
het niveau als er 1,20 m. water in de terminal
van Doeksen staat. De coupure sluit bij 2.80 m.+
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Expositie gasten schilderen Vlieland 2017-2018
Op 11 november 2017 startte de
expositie Gasten schilderen Vlieland. Er werden 27 schilderijen
ingebracht door 17 deelnemers en
dit jaar konden we ons verheugen
in 6 deelnemers die nog nooit eerder geëxposeerd hadden in museum Tromp’s Huys. Deelnemers
zelfs uit binnen- en buitenland,
want dit jaar waren ook Servië en
België vertegenwoordigd.
In de afgelopen periode werden op de
zolder van het museum de zeer uiteenlopende schilderijen door veel
mensen bekeken. Bestond het aanbod andere jaren nog wel eens voornamelijk uit strand, vuurtoren en reddingshuisje, dit jaar was er meer abstract werk en ook de camping werd
o.a. artistiek vastgelegd. Zoals mogelijk bekend zijn het de bezoekers van
de expositie die de winnaar bepalen,
het gaat om een publieksprijs, 530
bezoekers brachten een stem uit op
het kunstwerk dat voor hen favoriet
was.
Op zaterdag 24 februari om 14.00 uur
werd de expositie feestelijk afgeslo-

11
aanwezig zijn, omdat ze momenteel
weer in Servië is. Namens haar nam
Ankelien Kadijk de prijs, een oorkonde en boek, in ontvangst.
Barbara de Bruin

ten met het bekendmaken van de
winnaars. Mevr. Bijtelaar, als organisator van dit 2 jaarlijkse evenement,
sprak de genodigde deelnemers en
andere geïnteresseerden toe en ging
daarna over tot de prijsuitreiking. Ze
gaf aan blij te zijn dat de winnaar gekozen wordt door het publiek, want
het niveau was hoog dit jaar en de
keuze zou anders moeilijk zijn geweest. Het publiek had er gelukkig
geen moeite mee en maakte met 135
stemmen een heldere keuze!
De 1e prijs werd behaald door Radmila
Rusic
met
haar
werk
“Reddingshuisje Vlieland” (potlood op
papier 48 x 39 cm.), waarop dus maar
liefst 135 stemmen waren uitgebracht. Helaas kon Radmila zelf niet

tussen 1 april en 1 oktober
Live muziek, dagschotels en
pizza’s in de leukste ‘tent’ van
Vlieland: grand café De Bolder

Informatie en reserveringen:
www.stortemelk.nl
info@stortemelk.nl
0562-451225

Kampeerterrein Stortemelk
Is milieubewust:

MOLENAAR - LEEK VERHUIZINGEN
www.molenaar-leek.nl

De Vliezier wordt uitgegeven door uitgeverij "Het Wad"
en verschijnt elke donderdag op Vlieland bij de losse
verkooppunten en bij de abonnees op het eiland.
Postabonnees hebben de Vliezier voor het weekend in
de brievenbus. Op jaarbasis verschijnen 45 nummers.
De 7 weken per jaar dat de Vliezier niet uitkomt vallen
in de Vlielandse Vakantie, aan het eind van het jaar en
force majeure. De Vliezier is onafhankelijk, ontvangt
geen subsidie en is geen onderdeel van een maatschappelijke en/of politieke organisatie.
De Vliezier wordt geprint op BioTop 3 extra papier.
Gefabriceerd van dunningshout uit bossen en
afvalhout van zagerijen. Het FSC2-gecertificeerde
papiersoort is 100% chloorvrij gebleekt (TCF)3 en
bevat geen optische witmakers en heeft hierdoor
een creme, luxe natuurlijke tint. Keurmerken (o.a.):

Redactie
e-mail
Adres
telefoon
web.
IBAN
foto's
Druk
KvK

: Berend. J. Hazenberg
: redactie@vliezier.nl
: Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland.
: 0562 - 453021 / 06 30 046 721
: www.vliezier.nl
ISSN : 1572-2074
: NL52INGB0009551159
: BJH©Vliezier (tenzij anders aangegeven)
: Uitgeverij "Het Wad", Vlieland
: 01167147 / BTW: NL070651449B04

Abonnementen
Een jaarabonnement bestaat uit 45 nummers
en loopt van 1 januari t/m 31 december.
Tarieven 2018
Op Vlieland via bezorger
€ 39,75
Postabonnement Nederland
€ 59,75
PDF (uitsluitend) buitenland
€ 32,00
Per nummer, losse verkoop
€ 1,35
Opgeven van een abonnement per e-mail,
per telefoon, via de bon of per kadokaart.
Opzegtermijn, na het eerste volle jaar: 30 dagen.

Neem of geef nu een abonnement op
de Vliezier en laat u elke week informeren over het wel en wee van het
eiland en de bewoners.
Vul de bon in, stuur deze op of deponeer deze in de brievenbus van:
Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland
naam :
adres :
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:

plaats :
tel.
:
d.d. :
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