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Lintjesregen 

Een echte OV-verbinding is het niet. 
De onderneming die de buslijn gaat 
onderhouden is een commerciele 
partij: FlixBus. Dit is een jonge mobili-
teitsaanbieder die sinds 2013 voor 
miljoenen mensen in Europa de ma-
nier van reizen heeft verandert en 
vooral voordeliger heeft gemaakt.  

Vanwege het feit dat de organisatie Flixbus Harlingen en Leeuwarden in haar 
dienstregeling gaat opnemen komen er naar verwachting betere “openbaar  
vervoer” verbindingen voor Vlielanders en Terschellingers met bijvoorbeeld 
Amsterdam, Brussel of Parijs. Maar ook voor gasten uit de Randstad en verder 
biedt Flixbus mogelijk vele voordelen, zowel qua reizen als tarieven. 

Het bedrijf had al langer de wens om 
in Nederland ook ten noorden van het 
Noordzeekanaal te gaan rijden, maar 
kreeg voorheen geen vergunning. 
Vorige week werd via een persbericht 
bekend gemaakt dat er vergunning is 
voor een nieuwe dagelijkse lijndienst. 
De bus rijdt (v.v.) vanaf Leeuwarden 
via Harlingen en de Afsluitdijk naar 
Brussel en het Noord-Franse Lille. De 
bus stopt onderweg ook nog in Den 
Oever, Wieringerwerf, Alkmaar en 
Amsterdam-Sloterdijk. De exacte hal-
teplaatsen en de dienstregeling ver-
wacht het bedrijf binnenkort te kun-
nen publiceren. Persvoorlichtster Ro-
sa Donat liet desgevraagd weten dat 
FlixBus in Harlingen stopt bij het sta-
tion Harlingen, dus niet bij de haven, 
wat op zich voor eilanders en gasten 
wel weer jammer is. “Vanaf Harlingen 
zijn dan direct bereikbaar: Amster-
dam, Schiphol, Rotterdam, Gent, Kort-
rijk en Lille. Kort voor de start van 
ritten zullen we nog meer informatie, 
onder meer de prijzen, bekend ma-

(Vervolg op pagina 5) 

Bij de jaarlijkse traditionele lintjesre-
gen, de dag voor Koningsdag, bleef 
het droog op Vlieland. Landelijk zijn er 
dit jaar in totaal aan 2.908 personen 
een Koninklijke onderscheiding ver-
leend. 18 personen zijn gedecoreerd 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
en 2.890 personen in de Orde van 
Oranje-Nassau.  
 

Op Vlieland viel er dit jaar geen Konin-
klijke eer te behalen voor een eilan-
der die zich jarenlang als vrijwilliger of 
anderszins heeft ingezet voor de ge-
meenschap zonder eigen of commer-
cieel belang. 
Dus ook voor burgemeester Schokker 
bleef dit jaar de eer uit, voor haar dan  
om namens Zijne Majesteit de Koning, 
de Koninklijke versierselen op te spel-
den.  
 

Mantelzorger 
De Leeuwarder Courant signaleerde 
elders in Friesland een nieuwe cate-
gorie voor een lintje, dit zou volgend 
jaar op Vlieland wel eens een 
“stortbui” kunnen veroorzaken; de 
mantelzorger.  
Altijd klaar staan voor je zieke kind, 
stervende vader of hulpbehoevende 
buurvrouw verdient ook een Konin-
klijke onderscheiding”, zo bleek. 

De Vliezier gaat na 18 jaar stoppen, de laatste uitgave zal nummer 750 zijn !  
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●  Coach bij levensvragen 

●  Maatschappelijk werk 

●  Dierenarts (bij spoed huisarts) 

●  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  

Wijkverpleegkundige:  tel. 06 30 227 505 
Klantadviescentrum:   tel. 0900-3213213 

●  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:  

Dierenarts mw. Fonad houdt 6x p.j. spreekuur op 
Vlieland in de voormalige bibliotheek a/h Kerk-
plein. 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. 19 mei 2018 

●  Hulp- en verpleegmiddelen (HMC) 

Aanvragen (alle) hulpmiddelen : 0511-460660 
Uitleenmagazijn Uiterton:            0562-447100 

●  Apotheek 

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. 

Informatie (paramedische) instellingen 

N/W Fryslân - Vlieland   tel. 0519 - 293550 

Janke Boomsma tel. 06 53 648 396 

gesloten 15.00-18.00 gesloten gesloten gesloten gesloten 15.00-18.00 
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16.00-17.00* 

09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 
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14.00-16.00 

 

gesloten 
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13.15-14.15 

0562 - 
452700 

gesloten 
 

gesloten 

gesloten 
 

gesloten 

 

09.00-12.00 
 

10.30-11.30 

 

09.00-12.00 
 

gesloten 

 

09.00-12.00 
 

13.15-14.15 

11.00-11.30 13.30-14.00 

— — 

11.00-11.30 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 

- Openingstijden, diverse Vlielandse instellingen en organisaties, 2018 - 

Instelling  ZO MA DO WO DI VR ZA Opmerking 

VVV Vlieland 
Havenweg 10, 8899 BB 

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

Gemeente Vlieland 
Dorpsstraat 127, 8899 AE 

Gemeentehuis; Dorpsstr. 127 
 

Milieustraat;  Fortweg 1a 

Politie n/w Friesland  
Lutinelaan 5, 8899 BD 

Algemeen alarmnummer 112  
Niet dringend;       0900-8844 

Bibliotheek 
Lutinelaan 3, 8899 BD  

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

Tromp's Huys 
Dorpsstraat 99, 8899 AD 

Cultuur historisch museum. 
Museumjaarkaart  / Meivakantie 

De Noordwester 
Dorpsstraat 150, 8899 AN 

Educatief informatiecentrum 
www.denoordwester.nl 

De Vuurtoren 
Bovenop het Vuurboetsduin 

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

Nood: 

 112 
Spreekuur en afspraken maken 

Telefonisch spreekuur: 0562-451307 

Huisartsenpraktijk Vlieland  
Molenglop 6, 8899 AZ 

08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 

 

April  
 28 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 30 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen! Vuurtorentrap 
 

Mei 
 02 wo 14.00  Braderie  Dorpsstraat 

02 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland  
02 wo 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter Café Tante Pé 
05 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
09   wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland  

 10 do 22.00 DJ ED ROCK Sixties, rauwe punk, rock 'n roll Bolder 
 10 do 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter Café Tante Pé 
 11  vr 14.00 Brocante en kunstmarkt “in de West” West Dorpsstraat 
 11 vr 22.00 Trio Bier, Onverbiddelijke polka's en knetteren Bolder 
 12 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 12 za 22.00 The Real Centimeters Bolder 

15 di 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland  
 17 do  15.00  DonderdagmiddagFilm: Pane et Tulipani   Podium Vlieland 
 19 za 20.00  CBK: Trio Escapada : viool, cello en piano Kerk 
 19 za 22.00 'A Tribute To The Rolling Stones' Bolder 
 19 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 

   

Praktisch alle evenementen worden nader toegelicht op posters in het Dorp 
Bijdrage voor de agenda: redactie@vliezier.nl tel. 453021 

Elke week / regelmatig Aanmelden / info. 
 Maandag 15.00 - 17.00 Sjoelen met Bart Feij, gratis entree  Uiterton  
 Maandag 19.30 - 20.30 Poweryoga met Nynke Stockmann in De Jutter tel. 06 48 442 897 
 Dinsdag* 15.00 - 17.00 *) 1e en 3e dinsdag v/d maand: Handwerkclub  Uiterton   
 Woensdag 14.00 - 16.00 Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven  Naast de Vuurtore 
 Woensdag 18:45 - 19:45u Hatha yoga met Nynke Stockmann buitenles tel. 06 48 442 897  
 Woensdag     avond  Huiskamerconcerten (www.danarun.nl)  tel. 06-51 343 557  
 Donderdag 10.30 - 12.00 Markante monumentenwandeling met gids Tromp’s Huys  
 Donderdag  10:30 uur  Op de koffie bij de boswachter Noordwester 
 Donderdag  14:00 uur  Bunkerexcursie Noordwester 
 Zaterdag 10.30 - 12.00  Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven  Naast de Vuurtoren  
 Zaterdag: 12.30 oneven weken: Militair historische Natuurwandeling Noordwester 
 Zondag 10.00 - 11.00 Yogales met Nynke Stockmann in De Jutter tel. 06 48 442 897  
 Zondag  20.30 - 00.30 Sjoelen met Bart Feij, gratis hapjes Loodscafé  
 Wekelijks: Zeehondentochten, zeehonden spotten op de Richel  VVV - Vlieland 

datum tijd Omschrijving Locatie 

10.30-12.00 14.00-16.00 10.30-12.00 gesloten gesloten gesloten gesloten 
0562 - 
451389 
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MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  -  tel 0223 - 631354  -  Den Helder 

Basismonitoring Wadden-
gebied verzamelt gegevens 
 

Om te weten of het Waddengebied 
zich goed ontwikkelt is het van be-
lang dat bestuurders, beheerders en 
gebruikers over dezelfde betrouwba-
re data beschikken. De Basismonito-
ring Wadden moet gaan zorgen voor 
een efficiëntere monitoring van de 
beheerdoelstellingen van het Wad-
dengebied. 
 

Doordat beheerders van het Wadden-
gebied steeds meer samenwerken, is 
er een Samenwerkingsagenda opge-
steld. Een belangrijk actiepunt op de 
agenda is het oprichten van één infor-
matiebron: de Basismonitoring Wad-
den. En dat is nodig, want er is veel 
gaande in het Waddengebied; er is 
sprake van zeespiegelstijging, bodem-
daling, ontwikkelingen in de vispopu-
laties en zo zijn er nog tientallen an-
dere thema’s.  
 

Hoogste betrouwbaarheid  
Aangezien de thema's uiteenlopen 
gaan de beheerders samen kijken 
welke kennis er is en wat er nog ont-
breekt - dit om dubbel werk te voor-
komen. Bovendien wordt de hoogste 
betrouwbaarheid van monitoringge-
gevens nagestreefd. Ook worden er 
onderwerpen toegevoegd, zoals bo-
demleven op de Wadplaten en duis-
ternis in het gebied. Dit zal uiteinde-
lijk tot een completer beeld leiden 
van alle beschikbare gegevens over 
het Waddengebied.  
 

Meer weten? 
De Basismonitoring Wadden wordt nu 
opgebouwd en zal uiteindelijk ook 
online beschikbaar worden gemaakt.  
 

Via de nieuwsbrief is het mogelijk om 
op de hoogte te blijven van publica-
ties van het Kernteam basismonito-
ring. 
 

Bron: Waddenver. en Basismonitoring Wadden 

Aan de hondeneigenaren werden 
verschillende onderdelen voorgelegd, 
dit waren o.a.: Gastvrijheid van het 
personeel jegens honden(eigenaren), 
toegankelijkheid en veiligheid van de 
jachthaven en de aanwezige facilitei-
ten voor honden. De uitlaat- wandel- 
en zwemmogelijkheden nabij de 
jachthaven en in de omgeving. 
 

Eindoordeel 
De kwaliteit van de jachthavens werd 
beoordeeld op een schaal van 1- 5. De 
jachthaven van Vlieland scoorde op 
deze onderdelen zeer goed. Eindoor-
deel: Vlieland is ingesteld op honden-
liefhebbers, er is veel vrijheid voor 
mens en hond. Naast de award wap-
pert de bijbehorende vlag in de mast 
van de haven. 
 
Op de foto vlnr: Trudie Rutten, havenmees-
ters Simon Visser, Rianne Ananias en Jan 
Lever. Rechts Arienne Kranenburg, moderator 
bij HondenaanBoord.nl met de honden: Dolly 
en Dicky. Achtergrond Desiree Verleur met 
Macho en Witty. Foto: VVV - Lidia Emck. 

Vlieland leukste jachthaven voor honden 

Na het vaarseizoen van 2017 kon de 
Vliezier de lezers al berichten dat 
booteigenaren met een hond via een 
enquête de jachthaven van Vlieland 
hadden uitgeroepen tot de hond 
vriendelijkste jachthaven van Neder-
land. Vorige week, bij de aanvang 
van het vaarseizoen 2018, mochten 
de trotse havenmeesters de award in 
ontvangst nemen. 
 

Initiatiefneemster van de verkiezing is 
Trudie Rutten. Naast liefhebber van 
de watersport, ze maakt met haar 
partner met hun schip lange reizen 
door Europa, is zij eigenaar van De 
Rietvink Dierenpraktijk, dierenconsu-
lent, kynologisch gedragstherapeut en 
auteur van "Honden aan Boord". 
 

Hondenliefhebbers 
Het doel van de award is jachthavens 
in Nederland te beoordelen op hond-
vriendelijkheid. Hondenliefhebbers 
vormen immers een grote doelgroep 
binnen de jachthavenbezoekers! Één 
op de drie boten heeft een of meer 
viervoeters aan boord. De jachthaven 
van Vlieland heeft de award gewon-
nen als de leukste jachthaven voor 
honden omdat zij op meer onderde-
len bovengemiddeld scoorden. De 
award is gebaseerd op beoordelingen 
van hondenliefhebbers.  
 

Vorige week, vrijdag 20 april, hebben 
de Vlielandse havenmeesters de 
award in ontvangst mogen nemen 
van de organisatie Honden aan Boord, 
in de persoon van Trudie Rutten. 



 

Abonnees kunnen gratis adverteren met een 
"Geitenbel", (niet commercieel); te koop, bedankt, 
familieberichten, correspondentie, verhuizen ed, 
geen verhuur van recreatieverblijven. Commerciële 
Geitenbellen en particulieren niet abonnees: € 4,50 
voor ± 5 regels (22 mm) over 1 kolom (= 55 mm. 1-3 
kolommen mogelijk). Eenmalige plaatsing op basis 
van contante of vooruitbetaling, op rekening € 6,- 
toeslag en uittypen € 7,50,- Meerdere plaatsingen 
(geen nota toeslag): 12x achtereen: € 4,28 / 23x € 
4,05 / 35x € 3,82 / 45x (jaar lang) € 3,60 /nummer. 

Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen. 

Écht kamperen aan zee 
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: 

Huijboom Communicatie 
 

Voor al uw teksten en ontwerp 
drukwerk (flyers, posters, menu-
kaarten etc.) Femke Huijboom, 
06 19208440|femke@huijboom.nl  
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Protestantse Gemeente Vlieland 

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

Elke zondag is er om 10.00 u. een kerkdienst in 
de Nicolaaskerk uitgaande van de Protestantse 
Gemeente. Voorganger a.s. zondag 29 april; 
ds. Kaj v.d. Plas uit Eelde  
 

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 21 mei19.30 uur. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

Maatwerk Meubels / Interieur / Exterieur 

Karel Nauta / www.ziltgetint.nl  
info@ziltgetint.nl / tel. 06 46 140 054 

Openingstijden 2018 in de Jutter  
 

 Basisschool  gr. 4 - 8   Vmbo en groep 7 - 8 
 

 do: 15.30 - 17.00 - - - -    - - - -    

 vr.  14:00 - 16:00 19:00 - 22:00  
 za. - - - -     - - - - 19:00 - 22:00 

contact: info@vlieringvlieland.nl 

STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK VLIELAND 

 

 

Opvolging Klantenpanel Doeksen 
10 jaar lang ben ik voor de bevolking lid 
geweest van het Klantenpanel van Doeksen. 
Donderdag 19 april was mijn laatste vergade-
ring. Jan den Ouden heeft mijn plaats over-
genomen. Jan den Ouden: 0562-451431; 
mail: jan@eader.nl 
Als u punten heeft die de veerdienst betref-
fen kunt u met Jan, of zijn collega’s, contact 
opnemen. Jan zit er vanuit de bevolking, 
andere leden van het Klantenpanel en de 
Raad van Advies zitten er namens de VESV, 
de ondernemers, de VVV, de camping, de 
vakantiehuisjes en kampeerders. 
Doeksen nodigt de leden van Klantenpanel 
en Raad van Advies tweemaal per jaar uit 
voor een overleg, in april en in oktober, in 
hotel Bruin. Daarnaast wordt in juni hun 
advies gevraagd voor het vervoersplan van 
het jaar daarop. Met vriendelijke groet, 

Jelva van der Werf 

Kaartje 
sturen ? 

Groeten van 

    Vlie-

De Vliezier wordt ook wekelijks gestuurd naar Vlielanders i/h 
ziekenhuis o.i.d. Geef adres door aan: redactie@vliezier.nl 

 

Mw H.W. Outhuijse-Naber 
Bloemkamp, afd. Goudsbloem k9 
Floridus Campuslaan 1 
8701 AK Bolsward 
 

Aron Boon  
De Remise 
t.a.v. Aron Boon, 
Tramlaan 5 
9201 HW Drachten 
 

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 

              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  

Rederij Wadden Transport 

Grafisch ontwerpen 

drukwerk@vlie.land 

Henny Outhuijse is per 24 april opgenomen in 
het revalidatiecentrum in Bolsward. Bezoek 
graag eerst overleggen met haar dochter Aafke 
Duijf, tel 06 53904491. Een kaartje, adres zie 
hierboven, zal ze zeker op prijs stellen. 
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Terschelling gaat luchtballonnen verbieden 

Houter's Warenhuis 

Voor uw gemak, alles onder een dak 
Dorpsstraat 48 tel. 0562-451354 
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ken. Het is zeker leuk om op die ma-
nier ook reismogelijkheden te bieden 
voor Vlielanders en Terschellingers en 
gasten die naar de eilanden gaan”, 
vertelt Rosa Donat. 
 

Van startup tot nr. 1 in Europa 
FlixBus werd in München opgericht 
door drie jonge ondernemers om 
duurzaam reizen comfortabel en te-
gelijkertijd betaalbaar te maken. Op 
het zelfde moment startte 
“MeinFernbus” in Berlijn hetzelfde 
concept. Nadat de Duitse spoorweg-
monopolie in 2013 werd opgeheven 
profileerden de twee startups zich als 
de leidende aanbieders binnen de 
busmarkt en kregen ze de overhand 
tussen de grote internationale ver-
voersbedrijven. Sinds de fusie zijn ze  
de onbetwiste marktleider in Duits-
land en hebben ze in een korte perio-
de het grootste busnetwerk van Euro-
pa gebouwd. Dankzij eenvoudige boe-
kingsprocessen en een dagelijks groei-
end aanbod bieden ze miljoenen reizi-
gers de mogelijkheid om voor weinig 
geld de wereld te ontdekken. 
 

Verzekerd van zitsplaats 
De afgelopen 2,5 jaar heeft FlixBus in 
Nederland 3,3 miljoen reizigers ver-
voerd. Veelal gaat het om verbindin-
gen waarvoor je met de trein moet 
overstappen. Donat: “We zijn meestal 
niet sneller, maar bieden wel comfort 
met WiFi, stopcontacten en comforta-
bele stoelen. Je kunt volop bagage 
meenemen en voor 9 euro ook de 
fiets. “FlixBus is een alternatief voor 
de overvolle treinen, wij hebben zit-
plaatsen.” 
 

Hoogste comfort 
De groene bussen beschikken over de 
hoogste comfort-, veiligheids- en mili-
eustandaarden en hebben  gratis Wi-
Fi aan boord. De organisatie heeft 
geen eigen bussen, de duizenden bus-
sen zijn van regionale buspartners – 
vaak familiebedrijven met tientallen 
jaren ervaring – zij zorgen voor de 
groene FlixBus vloot.  
 

Met technologische innovaties zoals 
een toonaangevend boekings- en tic-
ketsysteem, slimme netwerkplanning 
en de FlixBus-App is er en een dyna-
misch prijsmanagement gerealiseerd, 
zo hebben ze altijd het beste aanbod 
voor hun klanten, stelt men op de 
site.  

(Vervolg van pagina 1) 

FlixBus stopt in Harlingen 

Tweederde van de Nederlandse 
FlixBus-klanten zijn jonger dan 35 
jaar. Zij worden volgens Rosa Donat 
aangetrokken door de digitale aan-
pak. FlixBus zit naar eigen zeggen op 
een bezettingsgraad van 60 tot 70 
procent. In Nederland rijden momen-
teel dagelijks ongeveer 100 touring-
cars van FlixBus. 
 

Tarieven 
In het overzicht op de site zijn de hal-
tes Harlingen en Leeuwarden nog niet 
opgenomen, maar ter vergelijking: 
Vanaf Amsterdam vertrekken op za-
terdag 9 bussen naar Groningen en je 
kan mee voor € 9,99 en doet er zon-
der overstappen 2 uur en 20 min. 
over. De trein voor ongeveer hetzelf-
de traject doet er een kwartier korter 
over maar een kaartje kost 2½ keer 
zoveel: € 25,30. Voor bijna hetzelfde 
bedrag (€ 25,98) kan je met FlixBus 
van Amsterdam naar Parijs (Orly 
Zuid). Bijkomend groot voordeel zit 
vooral in de halteplaatsen van FlixBus 
waar geen treinen komen of niet 
stoppen.  
 

Vanaf begin juli gaat FlixBus vanuit 
Leeuwarden en Harlingen gaan rijden 

Vorige week schreef de Vliezier een 
stukje over het oplaten van ballon-
nen op Vlieland, met name over het 
feit dat het bestuurlijk niet is gere-
geld om het uitsluitend toe te staan 
met een speciale vergunning, althans 
in de APV staat er niets over vermeld. 
Terwijl juist op Vlieland, net als in 
andere kustplaatsen, de gevolgen van 
de ballonoplatingen, met name aan 
de vloedlijn, boekdelen spreekt waar-
om je het niet zou willen. 
 

Het artikel van vorige week was naar 
aanleiding van een actie van de stich-
ting Noordzee waarbij vrijwilligers 
kaarten naar de Nederlandse ge-
meenten stuurden om het probleem 
van de ballonoplatingen onder de 
aandacht te brengen. Al in 2014 vroeg 
de Tweede Kamergemeente om het 
ballonoplaten te ontmoedigen. De 
ballonnen en plastic linten vormen  
een bijdrage aan het vele zwerfvuil, 
vogels raken verstrikt in de linten en 
de ballonresten kunnen ook in de 
maag van zeevogels belanden. En uit 
een enquête van ‘Die Ballon Gaat Niet 
Op’ blijkt dat steeds meer van de circa 
305 bekende Oranjeverenigingen 
geen ballonwedstrijden meer organi-
seren, uiteraard doet de Vlielandse 
vereniging dit al vele jaren niet meer. 
 

Terschelling 
In een raadsbreed gesteunde motie 
van de Partij van de Arbeid van Ter-
schelling werd het college opgedra-
gen het verbod op het loslaten van 
ballonnen bij feesten en evenemen-
ten op te nemen in de Algemene 
Plaatselijke Verordening: “Er zijn vast 
wel andere manieren om emoties en 
gevoelens bij evenementen kenbaar 
te maken”, zei Terschellinger raadslid 
Jan Willem Adams, indiener van de 
motie. 
 

Doet goed voorbeeld goed volgen? 







Balans in leefbaarheid 
 

Afgelopen week presenteerde de gemeente Vlieland een 
persbericht met betrekking tot het coalitieakkoord tussen de 
twee jongste partijen van Vlieland: Nieuw Liberaal Vlieland 
(NLV) en Groenwit. NLV is eerder dit jaar opgericht en deed 
vorige maand voor het eerst met de verkiezingen mee. De 
NLV komt voort uit de VVD en is al jarenlang de grootste par-
tij op Vlieland, zodoende is de NLV wel een nieuwe partij, 
maar kan bogen op een zeer lange geschiedenis en ervaring. 
Coalitiepartij Groenwit, die vier jaar geleden werd opgericht 
en de afgelopen raadsperiode de (enige) oppositiepartij was, 
komt voort uit de Vlielandse afdeling van de PvdA, ook deze 
was jarenlang een gevestigde partij op Vlieland met veel er-
varing in de coalitie en oppositie. Na de laatste verkiezingen 
heeft Vlieland geen afdelingen meer van landelijke partijen. 
Gezien de verkiezingsuitslag lijkt het geen onverstandige 
keuze te zijn geweest van deze partijen zich af te scheiden, 
beide partijen hebben niet geleden onder het landelijke ge-
harrewar.  
 

Dick Visser  
Onder leiding van formateur Dick Visser waren NLV (met vier 
zetels de grootste partij na de verkiezingen van 21 maart) en 
Groenwit (met drie zetels de grootste winnaar) het vlot eens over 
een akkoord en de samenstelling van het college. De nieuwe 
coalitie wil zich inzetten om de leefbaarheid op het eiland te be-
houden en te versterken. De opgaven en kansen ten aanzien van 
zorg, onderwijs, wonen en toerisme draaien direct of indirect ei-
genlijk allemaal om het behoud van leefbaarheid. Het akkoord 
beschrijft de ambities en koers waarover de partijen het eens 
werden. De coalitie vraagt het college nadrukkelijk de uitwerking 
ervan samen met de Vlielanders op te pakken.  
De partijen dragen Rients Hoekstra (NLV) en Elsje de Ruijter 
(GW) voor als wethouder.  
Het akkoord en de benoeming van de wethouders staat geagen-
deerd voor een extra raadsvergadering op 14 mei.  
 

Het coalitieakkoord, onderstaand in z’n geheel weergegeven, 
heeft de titel gekregen: ‘balans in leefbaarheid’ 
 

Voorwoord 
Na de verkiezingsuitslag van 21 maart 2018 lag eigenlijk maar 
één coalitie voor de hand. Nieuw Liberaal Vlieland (met vier zetels 
de grootste partij) en GroenWit (met drie zetels de grootste win-
naar) waren het in de informatie dan ook snel eens over dat zij 
moesten proberen een coalitie te formeren. 
 

Ook die formatie verliep vlot en voor beide partijen naar tevreden-
heid. Nieuw was dat het akkoord, door delen aan deeltafels voor 
te bereiden, ‘fractiebreed’ werd opgesteld. Het eindresultaat kon 
daarmee op voorhand op breed draagvlak rekenen. 
 

Met trots presenteren wij u hierbij dan ook het resultaat van die 
formatie: een akkoord op hoofdlijnen over de ambities en koers 
waarover NLV en GroenWit het eens zijn. Als er iets de rode 
draad in onze ambities en in dit akkoord is, is dat het thema 
‘leefbaarheid’. 
 
De opgaven en kansen waar wij als gemeente voor staan, draaien 
direct of indirect eigenlijk allemaal om de leefbaarheid op ons 
eiland. Hoe behouden we het onderwijs en daarmee de toe-
komst? Hoe waarborgen we de zorg voor jong en oud? Hoe zor-
gen we dat jong en oud hier betaalbaar kan (blijven) wonen? Hoe 
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bewaken we de balans tussen economie en toerisme aan de ene 
kant, maar behoud van ons eigene, de rust, natuur en ruimte aan 
de andere kant? 
 

Door het toerisme kan Vlieland een veel hoger voorzieningenni-
veau realiseren dan vergelijkbare gemeenten. Dit voorzieningen-
niveau (zwembad, zorgcentrum) is er ten behoeve van de Vlielan-
der en de gast. Unieke projecten als de Jutter of de zorgbuurt 
maken echt een verschil. Misschien mogen we best eens wat 
trotser zijn op wat we als kleine gemeente weten te realiseren. 
Ook de komende bestuursperiode zullen we ons blijven inzetten 
om die leefbaarheid te behouden en te versterken. Daarvoor be-
palen we in dit akkoord onze ambities en de richting. Maar daar-
mee zijn we er niet. Het is ‘slechts’ de richting. Bovendien dienen 
opgaven en kansen zich continu en niet eens per vier jaar aan. 
 

Met vertrouwen zien wij als coalitie die opgaven en kansen voor 
de komende bestuursperiode tegemoet. Voor het nieuwe college 
dragen wij Rients Hoekstra en Elsje de Ruijter als fulltime wethou-
ders voor. Met een nieuwe coalitie en een nieuw college willen we 
samen met de Vlielanders werken aan het behoud van de leef-
baarheid op ons mooiste stukje Nederland. 
 

Dick Visser (fractievoorzitter Nieuw Liberaal Vlieland) 
Hedwig de Lang-Rodenhuis (fractievoorzitter GroenWit) 
 
Algemeen 
Doel van dit coalitieakkoord is duidelijkheid over ambities en rich-
ting voor onze gemeente voor de periode 2018-2022. Dat doen 
we door voor de thema’s onderwijs, zorg, wonen, economie & 
toerisme, verkeer & vervoer, duurzaamheid en kunst & cultuur 
onze ambities te presenteren aan de hand van (1) wat we willen 
bereiken en (2) wat we daarvoor gaan doen.  
 

Wij beperken ons in dit coalitieakkoord bewust tot de hoofdlijnen. 
Omdat de uitvoering in eerste instantie aan het college is, maar 
belangrijker nog, omdat we als gemeente samen met de Vlielan-
ders aan onze ambities willen werken. Daarbij past geen 
‘dichtgetimmerd’ akkoord, maar ruimte om samen met inwoners 
en partners te werken aan het ‘hoe’.  
Soms betekent dat dus dat we alleen het doel vastleggen en (nog) 
niet wat we daarvoor gaan doen.  
 

Wij vragen het college dit akkoord uit te werken in een collegepro-
gramma en vervolgens in de (kader)begroting(en) voor 2019 (en 
verder) te zorgen voor de financiële vertaling van onze ambities.  
Bestuur & organisatie beschouwen wij als ondersteunend aan en 
voorwaardelijk voor de inhoudelijke opgaven/thema’s en bespre-
ken we daarom hier vooraf.  
 

Bestuur & organisatie  
Randvoorwaarde voor de realisatie van onze doelen is een slag-
vaardig zelfstandig gemeentebestuur. De veranderende samenle-
ving en opgaven vragen om een zich continu ontwikkelende en 
professionaliserende overheid. Als het gaat om dienstverlening 
maar ook als het gaat om onze wijze van beleidsontwikkeling. 
Voor de komende periode vraagt met name de implementatie van 
de Omgevingswet om een omslag in denken en handelen.  
 

Wat willen we bereiken?  
 Een zelfstandige gemeente blijven die zijn eigen beleid blijft 

maken  
 Een beter geïnformeerde samenleving over wat we als ge-

meente waarom doen  
 Striktere handhaving van regelgeving  

(Vervolg op pagina 9) 

Nieuw Liberaal Vlieland en Groenwit sluiten coalitieakkoord  
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Wat gaan we daarvoor doen?  
 Continueren van de samenwerking in Waddenverband en die 

waar mogelijk in de uitvoering intensiveren  
 Grip blijven houden op samenwerkingsverbanden  
 Beter (extern) communiceren vanuit de gemeente naar de sa-

menleving, budget vrijmaken voor een communicatiemedewer-
ker  

 Beter, actiever en vroegtijdiger (intern) communiceren van col-
lege naar raad over met name de grote projecten  

 Inzet van BOA’s en een jaarlijkse evaluatie van handhaving in 
de raad. 

 

Onderwijs  
Behoud van goed onderwijs is cruciaal voor Vlieland. Voor onze 
kinderen, voor onze toekomst, maar ook voor de leefbaarheid, de 
werkgelegenheid, onze samenleving. Met de nieuwe Jutter en de 
verzelfstandiging van het onderwijs zijn de randvoorwaarden ge-
creëerd. Samen staan we voor de opgaven van het dalende leer-
lingenaantal en de onder druk staande kwaliteit.  
 

Wat willen we bereiken?  
 Behoud van kwalitatief goed primair en voortgezet onderwijs op 

Vlieland  
 Behoud van kwalitatief goede kinderopvang op Vlieland Wat 

gaan we daarvoor doen?  
 Betrokken blijven bij het bestuur van de school in de rol van 

extern toezichthouder en samenwerken met het stichtingsbe-
stuur aan het door ontwikkelen van het ingezette proces, ge-
richt op de kwaliteitsverbetering, in de volle omvang  

 In waddenverband (via samenwerkingsverband De Waddenei-
landen) aandacht van het rijk blijven vragen voor de specifieke 
onderwijsproblematiek van de Waddeneilanden, met name voor 
wat betreft leerlingenaantallen  

 Stimuleren van het oprichten/in stand houden van een professi-
oneel bestuur voor de kinderopvang. 

 

Zorg  
Niet minder van belang voor de leefbaarheid op ons eiland is de 
zorg. Wij moeten hier goed verzorgd oud kunnen worden. Met de 
komst van de zorgbuurt als opvolger van de Uiterton wordt een 
belangrijke stap gezet. Maar daarmee zijn we er niet. Zorg gaat 
om jong en oud. We zetten ons in voor het behoud van goede 
zorg op Vlieland voor iedereen die dat nodig heeft.  
Wat willen we bereiken?  
 Kwalitatief goede zorg op Vlieland voor iedereen die dat nodig 

heeft, jong en oud  
 Behoud van tandheelkundige zorg op Vlieland  
 Realisatie van de Zorgbuurt Vlieland binnen deze bestuursperi-

ode  
Wat gaan we daarvoor doen?  
 Mogelijkheden onderzoeken voor tandheelkundige zorg op het 

eiland (bijvoorbeeld een mobiele tandarts)  
 Middels goede communicatie zullen we de Vlielanders op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen in de zorg.  
 

Wonen  
De woningmarkt op Vlieland is uniek. Stagnatie in de doorstro-
ming aan de onderkant van de markt en prijsdruk op woningen 
hebben als effect dat het voor starters en groepen met een laag of 
middeninkomen moeilijk is zich te vestigen op de woningmarkt. 
Tegelijk is het, voor een blijvend vitale gemeenschap op ons ei-
land, van groot belang ook deze groepen te huisvesten.  
 

Wat willen we bereiken?  
 Voldoende geschikte woonruimte voor jonge mensen, kleine 

huishoudens en de middenklasse Wat gaan we daarvoor doen?  
 Een goede mix realiseren van huur- en koopwoningen  
 Een antispeculatie-beding voor nieuwe koopwoningen  
 Onderzoeken en bevorderen van de doorstroming op de wo-

ningmarkt  
 Zo snel mogelijk (naast de bouw van woningen op de zorg-

buurt) bouwen van (minimaal de helft koop-)woningen op de 
locatie Zeester.  

 Toewijzingsbeleid voor woningen op de zorgbuurt ontwikkelen. 
 

Economie & toerisme  
Toerisme is de kurk waar de economie van ons eiland op drijft. 
Het maakt ook dat we ons hoge voorzieningenniveau kunnen 
waarborgen. De gasten (en wij!) waarderen onze rust, ruimte en 
kleinschaligheid. Het is een continue opgave het evenwicht tussen 
de leefbaarheid voor de Vlielander en de eilandbeleving van onze 
gast te bewaken.  
 

Wat willen we bereiken?  
 Behoud van balans tussen toerisme, eilanders en gasten: sei-

zoensverbreding, geen uitbreiding van het aantal bedden, kwa-
liteit in plaats van kwantiteit  

 Meer kinderen en jongeren naar het eiland  
 Gezonde bedrijfsvoering en professioneel bestuur van de ver-

schillende stichtingen  
 Perspectief op werk voor jonge eilanders op het eiland, naast 

het toerisme Wat gaan we daarvoor doen?  
 Uitvoering geven aan en evalueren van het toeristisch beleids-

plan  
 Stimuleren van/behoud van groepsaccommodaties op het ei-

land  
 Onderzoeken van de mogelijkheden om meer kinderen en jon-

geren naar het eiland te trekken  
 Onderbrengen van stichtingen onder kwalitatief bestuur en 

faciliteren van de professionalisering van bestuur en bedrijfs-
voering  

 Stimuleren van alternatieve werkgelegenheid op Vlieland naast 
het toerisme. 

 

Verkeer & vervoer  
Verkeer & vervoer gaat over het vervoer van en naar, maar ook 
het vervoer op ons eiland. De veerboot is de levensader van Vlie-
land. Zowel wij als onze gasten willen duidelijkheid en regelmaat 

(Vervolg op pagina 11) 



28/04/2018  14:56+   LW -119 cm 
28/04/2018  20:56+   HW   95 cm 
29/04/2018  03:26+   LW -131 cm 
29/04/2018  09:30+   HW   75 cm 
29/04/2018  15:40+   LW -125 cm 
29/04/2018  21:46+   HW   93 cm 
30/04/2018  04:06+   LW -129 cm 
30/04/2018  10:15+   HW   76 cm 
30/04/2018  16:22+   LW -127 cm 
30/04/2018  22:20+   HW   90 cm 
01/05/2018  04:46+   LW -125 cm 
01/05/2018  10:35+   HW   78 cm 
01/05/2018  17:06+   LW -127 cm 
01/05/2018  22:45+   HW   85 cm 
02/05/2018  05:16+   LW -122 cm 
02/05/2018  11:15+   HW   82 cm 
02/05/2018  17:36+   LW -126 cm 
02/05/2018  23:35+   HW   80 cm 
03/05/2018  05:46+   LW -119 cm 
03/05/2018  11:40+   HW   85 cm 
03/05/2018  18:05+   LW -123 cm 
03/05/2018  23:55+   HW   73 cm 
04/05/2018  06:16+   LW -116 cm 
04/05/2018  12:05+   HW   83 cm 
04/05/2018  18:36+   LW -116 cm 
05/05/2018  00:25+   HW   63 cm 
05/05/2018  06:46+   LW -110 cm 
05/05/2018  12:55+   HW   78 cm 
05/05/2018  19:06+   LW -107 cm 
06/05/2018  01:00+   HW   53 cm 
06/05/2018  07:10+   LW -104 cm 
06/05/2018  13:26+   HW   72 cm 
06/05/2018  19:41+   LW  -98 cm 
07/05/2018  01:35+   HW   44 cm 
07/05/2018  07:45+   LW  -97 cm 
07/05/2018  14:00+   HW   67 cm 
07/05/2018  20:16+   LW  -90 cm 
08/05/2018  02:05+   HW   37 cm 
08/05/2018  08:26+   LW  -90 cm 
08/05/2018  14:56+   HW   62 cm 
08/05/2018  21:05+   LW  -83 cm 
09/05/2018  03:15+   HW   33 cm 
09/05/2018  09:21+   LW  -83 cm 
09/05/2018  15:55+   HW   60 cm 
09/05/2018  22:15+   LW  -80 cm 
10/05/2018  04:25+   HW   33 cm 
10/05/2018  10:24+   LW  -78 cm 
10/05/2018  17:20+   HW   64 cm 
10/05/2018  23:44+   LW  -87 cm 
11/05/2018  06:11+   HW   43 cm 
11/05/2018  12:15+   LW  -84 cm 
11/05/2018  18:35+   HW   74 cm 
12/05/2018  01:05+   LW -102 cm 
12/05/2018  07:16+   HW   56 cm 
12/05/2018  13:26+   LW  -97 cm 

 

+) 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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Drijfhout  
De muziek van de zee, de muziek van het eiland 

Wekelijks optredens zie agenda blz. 2 
www.drijfhout-vlieland.nl     @Drijfhout_vlie 

 

Sjoelen  
met Bart 

Loodscafé 22 april 

ancko  5  575  125 

adriana  5  560  1124 

ricardo  5  536  124 

pien  5  533  129! 

guus  5  524  122 

bernadet  5  518  120 

kirsten  5  499  120 

erica  5  490  107 

sam  5  487  107 

jetse  5  487  104 

Ilona  5  479  100 

amanda  5  469  104 

anna  5 463  111 

klaasjan  5  458  106 

michel  4  336  100 

oebele  3  292  121 

bram  3  276  97 

Petra  3  254  108 

arie  2  169  93 

xavier  2  162  91 

ramses  2  158  92 
 

Uiterton 23 april 

nelC  6  650  124 

tinus  6  625  121 

nelZ  4  391  105 

steef  4  336  336 
 

En henny graag gauw 

gezond weer terug! 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

Andere locaties:  Badhuys: - 15 minuten 
Posthuys: Noordzee; -1 uur, Wad; +1 uur 

Waterstanden 

 

Kapsalon Hinke 
 

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

 

afspraak:              06 46 371 624  

VOOR EEN GROEN VLIELAND! 
Word lid en/of klant: ecvlieland.nl   

Inmiddels wordt u al ruim 30 jaar 
voorzien van het bridgeclubnieuws.  
Eerst vele jaren in Het Baken, het 14-
daagse informatieblad van De Drum-
band, dat geheel door vrijwilligers 
werd gemaakt, en de laatste 18 jaar 
dus in de Vliezier.  Het is erg jammer 
dat Berend en Agnes stoppen met het 
maken van de Vliezier. Niemand is 
onmisbaar, maar wat zullen we de 
Vliezier nog gaan missen.  
 

Graag wil ik u nogmaals de gelegen-
heid geven om u op te geven voor 
een cursus bridge. Inmiddels hebben 
zich al enige mensen opgegeven, 
maar we willen er graag nog een paar 
mensen bij. Dus belangstelling? Bel 
Jan den Ouden, tel.nr: 06-53936666. 
Bridge is goed om ook uw brein 
scherp te houden.  Dus pak deze kans. 
 

Slechts drie paren slaagden er in om 
boven de 50% te komen. Jan en Sonja 
stelden teleur. Eva en Henk hadden 
weer een goede avond, maar Nel en 
Francis speelden erg goed. Agnes de 
Wit gaat nu met een score van bijna 
49 op zomerreces. 
 

Hier de volledige uitslag: 
1e Anja de Groot/A Poppema  60% 
2e Nel Cupido/Francis Doeksen  59% 
3e Eva Kip/Henk Vrielink  52% 
4e Jan d Ouden/S Wolfswinkel  49% 
5e Magda Duijst/Agnes de Wit  49%  
6e Lily Hondorp/Riek Oosterdijk  47% 
7e Elsje de Ruijter/Eline Visser  44% 
8e Klaske van Balen/M Pronk  39% 
 

Tot ziens, tot bridge,  
Auke Poppema 

I.v.m. het stoppen van de Vliezier 
heeft Paul van de Primera een websi-
te opgericht: om de uitslagen te kun-
nen lezen: sjoelenmetbart.nl 
 

TOT SJOELS! 
Tijden: zie Vliezier en Vlietrine 

Bart  06-54243591 

Naam    bakken     totaal     max.worp 

Biljartclub Burgerkring  
= Uitslagen 2017-2018 = 

 

Klaverjascompetitie  
1 Auke Poppema  1643 
2 Klaas Sannes  1614 
3 Lex Vergnes  1593 
 

Kurkbiljarten 
1 Louis de Graaf 
2 Jos Houter 
3 Germ Veenstra 
 

Biljarten libre 
1 Jos Houter 
2 Eddy van Veen 
3 Auke Poppema 
 

Biljarten 3 banden 
1 Louis de Graaf 
2 Eddy van Veen 
3 Klaas Sannes 
 

Volgend seizoen 
We starten weer in oktober, wilt u lid 
worden dan kunt u zich opgeven bij 
Erwin Valk, Louis de Graaf of Jos Hou-
ter. 
 

N.B. Vliezier bedankt voor de verslag-
geving jarenlang,  
 

Jos Houter 

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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Abonnementen 
 

Omdat de Vliezier gaat stoppen is het niet meer 
mogelijk een abonnement te nemen. 
 

De Vliezier stop na uitgave nummer 750, dat zal 
ongeveer eind mei 2018 zijn. Tot en met het laatste 
nummer blijft het wel mogelijk losse nummers te 
kopen. Dit kan op de veerboot, de terminal in 
Harlingen en op verschillende adressen in het dorp. 
Prijs per nummer, losse verkoop € 1,35 

Wij danken alle adverteerders en alle abonnees van 

nu en uit het verleden om 18 jaar lang elke week een 

Nieuwskrant van Vlieland uit te kunnen brengen. 

De Vliezier 
weekblad van Vlieland 

De Vliezier gaat stoppen, Na 18 jaar elke week een 
Vliezier, Nieuwskrant van Vlieland gemaakt te hebben,  
gaan we nu stoppen. De laatste uitgave zal nummer 
750 zijn, welke ongeveer eind mei 2018 zal uitkomen. 
Al die jaren is de Vliezier  elke donderdag uitgegeven 
door uitgeverij "Het Wad" Op jaarbasis verschenen 45 
nummers. De Vliezier is onafhankelijk, ontvangt geen 
subsidie en is geen onderdeel van een maatschappelij-
ke en/of politieke organisatie.  
 

De Vliezier wordt in eigen beheer geprint op 
BioTop 3 extra papier. Gefabriceerd van dunnings-
hout uit bossen en afvalhout van zagerijen. Het 
FSC2-gecertificeerde papiersoort is 100% chloor-
vrij gebleekt (TCF)3 en bevat geen optische wit-
makers en heeft hierdoor een natuurlijke tint. 

 

Aandacht trekken doe je met  

STOEPBORDEN 
 

Nieuw seizoen = borden vernieuwen! 
 

Niet on-line maar op Vlie! 
Poster tot A1 (60 x 84 cm).  

binnen een uur klaar, full color. 

2 stuks € 29,-*  
(1x € 17,50*) 

 

OOK VOOR ONTWERPEN  
én op verschillende media, als:  

 zelfklevend weerbestendig vinyl, 

canvas, div. papier of stormdoek! 

Grafisch ontwerpen 
Drukwerk op Vlieland 

drukwerk@vlie.land 

in de dienstregeling. Op het eiland willen we ons autoluwe ka-
rakter versterken.  
 

Wat willen we bereiken?  
 Een dienstregeling van de veerboot die aansluit op de behoefte 

van eilander en toerist  
 Versterking van het open en vriendelijke karakter van de Veer-

dam en het havenplein  
 Versterking van het autoluwe karakter van het eiland  
 Minder auto’s in de Dorpsstraat Wat gaan we daarvoor doen?  
 Inzetten op het optimaliseren van de dienstregeling (in kwanti-

teit én kwaliteit) met name in de weekenden  
 Inzetten op vermindering en niet meewerken aan uitbreiding 

van het aantal hekwerken rondom de Veerdam  
 Het ontheffingenbeleid evalueren: 
 Duidelijkere regels en informatievoorziening over die regels. 
 Eventueel verscherpen toekenning ontheffingen  
 Aanpassen parkeerplaatsen zodat auto’s meer uit het zicht zijn  
 De mogelijkheden voor parkeren aan de noordzijde van de 

Vlaminghweg onderzoeken  
 Onderzoek van behoefte en mogelijkheden voor een extra bus-

halte bij de jachthaven  
 Verbreding van het fietspadennet berekend op het huidige en 

toekomstige gebruik  
 Bloktijden evalueren 
 

Duurzaamheid  
Het ambitiemanifest bleek niet langer realistisch. Doel is nu om in 
2020 CO2- neutraal te zijn. We willen ons samen met de Vlielan-
ders richten op haalbare duurzaamheidsmaatregelen. De opgave 
is fors, maar we zien kansen: de nieuwbouw van woningen, de 
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grote betrokkenheid en de verschillende initiatieven uit de samen-
leving.  
 

Wat willen we bereiken?  
 CO2-neutraal zijn in 2020  
 Zoveel mogelijk duurzame energie opgewekt op het eiland  
 Efficiënter energieverbruik op het eiland Wat gaan we daarvoor 

doen?  
 De nieuw te bouwen woningen zo duurzaam mogelijk, zo mo-

gelijk gasloos  
 Zonnepanelen toestaan binnen het beschermd dorpsgezicht, 

mits niet vanuit de Dorpsstraat zichtbaar. 
 

Kunst & cultuur  
Centraal in dit thema staat het behoud van het kleinschalige en 
van onze eigen tradities: de Vlielander cultuur. Bijzondere aan-
dacht vraagt de toekomst van onze begraafplaats en de belangrij-
ke functie van ons kerkgebouw.  
 

Wat willen we bereiken?  
 Behoud van kleinschaligheid van kunst- en cultuurevenementen 

op het eiland  
 Uitbreiding van de begraafplaats en een toekomstvisie hierop  
 Behoud van de sociale functie van het kerkgebouw Wat gaan 

we daarvoor doen?  
 Stimuleren van (kleine!) festival-achtige evenementen in voor- 

en naseizoen  
 Kiezen voor kleinschaligheid en kwaliteit, in stand houden van 

waardevolle tradities en (culturele) instellingen.  
 Parkeerplaats naast de begraafplaats verplaatsen naar de Wil-

lem de Vlaminghweg en dit terrein gebruiken voor uitbreiding 
van de begraafplaats  

 Onderzoek naar de toekomstige exploitatie van het kerkgebouw  
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voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

Info: VVV Vlieland: info@vlieland.net │tel. 0562-451111 
 

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 




