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Geachte leden van de fractie Lijst Fier, geachte heer Veerdig,
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Op 14 augustus 2022 ontvingen wij een verzoek van u tot het beantwoorden van vragen 
betreffende een plan van aanpak ter voorkoming van ongewenst provocerend gedrag door 
jonge eilanders. In deze brief leest u de reactie van het college.

Onze beantwoording
Vraag 1, 2 en 3 gezamenlijk:

Wij begrijpen uw verzoek om een plan van aanpak ter voorkoming van ongewenst gedrag 
door een kleine groep jonge eilanders, ook delen wij de zorgen over mogelijk kopieergedrag 
door de volgende groep jongeren. Inmiddels zijn wij begonnen met het samenstellen van 
een werkgroep met daarin o.a. professionals, ervaringsdeskundigen uit andere gemeenten 
en de buurtsportcoach. Samen met deze werkgroep en de jongeren op Vlieland willen we 
een plan van aanpak maken. Hierbij zal uiteraard aandacht besteed worden aan ideeën van 
de jongeren over hetgeen zij missen aan aanbod op het eiland.
Er wordt, na het samenstellen van een werkgroep, op een zo kort mogelijke termijn gewerkt 
aan een samenkomen tussen professionals en jongeren, met daaruit voortvloeiend een plan 
van aanpak en hernieuwde afspraken. Vanzelfsprekend zullen wij u over de voortgang 
informeren.

Uw vragen
In uw verzoek stelt u de volgende vragen:
1. Hoe ziet de burgemeester bovenstaande situatie met deze specifieke kleine groep 

eilander ordeverstoorders?
2. Is de burgemeester bereid om samen met deze jeugdigen en enkele professionals 

op zeer korte termijn te komen tot hernieuwde afspraken en een plan van aanpak?
3. Hoe kijkt u hier tegenaan?
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Wij hopen u zo volgende te hebben geïnformeerd. 
Namens de burgmeester.
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