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Rijkswaterstaat ruimt paraffine op bij Schiermonnikoog, Rottumerplaat en
Simonszand
Op het strand van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Simonszand is paraffine
aangetroffen.
Opruimwerkzaamheden Schiermonnikoog in volle gang
Op Schiermonnikoog is meer dan 5 kuub paraffine aangetroffen. Rijkswaterstaat is sinds
zaterdag bezig met het ruimen van de paraffine op Schiermonnikoog Deze wordt
mechanisch geruimd met een strandruimer waarbij de paraffine van het strand wordt
geschraapt. Daarnaast wordt handmatig geruimd. Paraffine is een natuurlijk bestanddeel
van ruwe olie en ziet eruit als "kaarsvet". Het is nog onduidelijk waar de paraffine
vandaan komt.
Opruimactie Rottumerplaat en Simonszand in voorbereiding
In samenwerking met de Waddenunit van Economische Zaken en Staatsbosbeheer
wordt een opruimactie voorbereid voor het ruimen van de paraffine op Rottumerplaat en
Simonszand.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de Waddenzee en de
bestrijding van verontreiniging op de Waddenzee. Rijkswaterstaat coördineert de
opruimacties i.s.m. de Waddenunit van Economische Zaken.
Voorlichting brandveiligheid in recreatieverblijven
De gemeente Schiermonnikoog is onlangs een project gestart genaamd: “veilig en
gezond recreëren in de overtuinen” en heeft daartoe alle eigenaren van een
recreatiefverblijf in de overtuinen aangeschreven.
Bent u eigenaar van een recreatief bijgebouw en heeft u onze oproep gemist, dan
nodigen we u alsnog van harte uit om onze presentatie op 16 juni 2016 van 13.30 tot
15.00 uur bij te wonen in de raadzaal van het gemeentehuis. Graag uw naam, adres en
telefoonnummer doorgeven via j.breimer@schiermonnikoog.nl of per telefoon (0519)
535050. Heeft u de presentatie op 11 mei 2016 al heeft bijgewoond of heeft u zich al
eerder aangemeld, dan hoeft u niet meer te reageren.
Denk om verkeerssituatie tijdens Oerol en Luchtmachtdagen
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 2016 zijn op de Vliegbasis Leeuwarden de
Luchtmachtdagen 2016. Daarnaast start op 10 juni Oerol. Bezoekers van beide
evenementen dienen rekening te houden met de verkeerssituatie. Dit betekent
vermoedelijk extra drukte in het openbaar vervoer (trein en bus) en op de wegen naar en
van Leeuwarden.
Bereikbaarheid Oerol en Luchtmachtdagen
Bezoekers van Oerol dienen rekening te houden met de drukte tijdens de reis naar
Harlingen. Indien mensen met de auto gaan, volg dan de routeborden t.b.v. Oerol. Mijd
de openbare wegen rondom Leeuwarden. Zo is de A31 tussen Marsum en Dronrijp dicht
(vanaf 10 juni om 05:00 uur t/m 11 juni 22:00 uur). Dit stuk weg wordt namelijk gebruikt
als parkeerterrein voor de bezoekers van de Luchtmachtdagen. Het doorgaande verkeer
vanaf de A7 Afsluitdijk richting Groningen en van Groningen richting Afsluitdijk wordt
geadviseerd om te rijden via de A7. Het lokale verkeer op de A31 vanuit Harlingen wordt
omgeleid over de naast de snelweg gelegen parallewegen tussen Dronryp en Marsum.
Er zal een langere reistijd van ongeveer een kwartier zijn.
Meer informatie over verkeersmaatregelen en bereikbaarheid is te vinden op
https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchtmachtdagen/inhoud/bereikbaarheid
http://oerol.nl/bezoekersinfo/bereikbaarheid/ en (en/of de luchtmachtdagen 2016 app).
Woensdag 15 juni inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk afval).
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 15 juni huis aan huis ingezameld.
Batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in
de bekende rode of groene kunststofbak.

Deze kunt u op woensdag 15 juni weer aanbieden. De rode of groene bak kunt u, afgesloten, voor uw woning
neerzetten. De bekende “chemokar” komt het afval bij u ophalen.
Na de route staat de chemokar van 15.00 – 16.00 uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de
Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de “Chemokar”. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen:
06-12740802.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 21 juni 2016
Op dinsdag 21 juni 2016 wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
4.
Besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 mei 2016
5.
Mededelingen
6.
7.

Besluitvormend deel
1e Tussenrapportage 2016
Notitie Financieel Kader

8.
9.
10.
11.

Opiniërend deel
Eindafrekening zwembad
Wijziging verordening aanvullende vergoeding OV-chipkaart studenten Schiermonnikoog 2016
Wijziging verordening Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Schiermonnikoog
Motie, vreemd aan de orde van de dag (Geldigheidsduur ontheffing rijverbod strand).

12.
13.
14.
15.
16.

Lijst van Ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve
Samenwerking De Waddeneilanden
Vragenuur
Sluiting.

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
U kunt de vergaderingen volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune.
Evenementenvergunning openluchtconcerten shantykoor
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van openluchtconcerten in het Beukennootje door
het eilander Shantykoor op de woensdagavonden in juli en augustus 2016. (09-06-2016)
Omgevingsvergunning Voorstreek 9
De aanvraag omgevingsvergunning voor de herbouw van een recreatiewoning is ingediend (01-06-2016)
Omgevingsvergunning Middenstreek 49
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbouw van een berging (08-06-2016)
Omgevingsvergunning Langestreek 15
De aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een pergola is ingetrokken. (08-06-2016)
Omgevingsvergunning Rijspolder 22
De omgevingsaanvraag voor het uitbreiden van een recreatiewoning is ingetrokken (08-06-2016)
Omgevingsvergunning Middenstreek 51
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbouw van een recreatieverblijf. (08-06-2016)
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.
Een besluit inzien?
U kunt een besluit (vergunning c.a.) dat gepubliceerd is of ter inzage ligt inzien. De stukken staan op de website bij de
bekendmakingen. Wilt u de stukken inzien op het gemeentehuis maakt u dan even een afspraak (telefonisch of aan de balie)
zodat de stukken kunnen worden klaargelegd.
Niet eens met het besluit?
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing om bijvoorbeeld een vergunning te verlenen? Dan kunt u een
zienswijze, bezwaarschrift of beroep indienen. Bij de bekendmaking op de website kunt u zien wat voor dat besluit van toepassing
is. Tegen een aangevraagde vergunning of een melding kunt u (nog) geen bezwaar maken.

