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Schiermonnikoog schoonste strand van de Wadden
De strijd om de titel “Schoonste Strand van Nederland” is weer gestreden. Oostkapelle,
gemeente Veere, mag zich een jaar lang het schoonste strand van ons land noemen.

Openingstijden:

De aanpak op Schiermonnikoog is uniek te noemen. Allereerst gaan de vele bezoekers
van het strand zeer zorgvuldig met hun afval om. Zelfs na drukke zomerdagen blijft er
vrijwel geen zwerfafval liggen op het strand. De strandbezoekers deponeren hun
strandafval in de daarvoor bestemde ondergrondse containers die op elk van de beide
strandovergangen staan.

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
Milieustraat:
Maandag: 13.15 uur - 14.15 uur
Woensdag: 13.15 uur - 14.15 uur
Donderdag : 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur
Kalender
14 sep

14 sep
21 sep

Informatiemiddag
Culturele Hoofdstad
2018
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Inzameling KCA

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier
U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.
Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

Schiermonnikoog heeft het schoonste strand van de wadden en scoorde evenals vorige
jaren 4 sterren.

Wel spoelt er, vooral bij een harde wind uit westelijke of noordelijke richting, regelmatig
afval vanuit zee aan. Dit afval wordt, naast het sporadisch voorkomende strandafval van
bezoekers, op diverse manieren geruimd. Door individuele vrijwilligers (eilanders en
recreanten), de Vereniging Natuurmonumenten, de gemeente Schiermonnikoog en door
middel van de jaarlijks terugkerende schoonmaakacties in het voor- en najaar.
Daarnaast organiseert het Bezoekerscentrum regelmatig zogenaamde jutterstochten,
waarbij de deelnemers gedeelten van het strand schoonmaken. Ook zijn er gerichte
schoonmaakacties. Bijvoorbeeld na een Noordwester storm, waarbij veel materiaal uit
zee op het strand aanspoelt. De meeste acties zijn een samenwerkingsverband tussen
de Vereniging Natuurmonumenten, het Nationaal Park Schiermonnikoog en de
gemeente Schiermonnikoog.
Dus door een gezamenlijke aanpak van de beherende instanties, eilanders en
recreanten behoort het strand van Schiermonnikoog al jaren tot het schoonste van
Nederland. En daar zijn de eilanders trots op!
Ilse Spijksma nieuwe Buurtsportcoach
Beste eilanders,
Mijn naam is Ilse Spijksma en ik ben de nieuwe BuurtSportCoach
op Schiermonnikoog. Van jongs af aan ben ik al gek op sporten,
opgegroeid met volleybal bij een vereniging en voetbal op straat,
maar alle (bal)sporten hebben mijn interesse. Daarnaast vind ik
skiën en snowboarden geweldig. Ook fietsen en wandelen doe ik
graag. Regelen en organiseren vind ik leuk om te doen en sinds
de laatste jaren is lesgeven mijn passie geworden. Ik heb daarom
ook erg veel zin om Schiermonnikoog in beweging te krijgen!
Ik zie jullie graag op Schiermonnikoog!

Olympische Spelen 2016

Wandelvierdaagse van 5 tot en met 8 september
Komende week, van maandag tot en met donderdag zal er op Schiermonnikoog een
wandelvierdaagse worden gehouden. U kunt op de weg korte tijd enige hinder
ondervinden van de stoet wandelaars. Wij vragen u dan ook om hier rekening mee te
houden en de stoet niet te doorkruisen. De tocht start om 18.00 uur en eindigt uiterlijk
om 20.00 uur, beide bij basisschool Yn de mande.
Toewijzing seniorenwoningen Willemshof
Binnenkort wordt gestart met de sloop van het Groene Kruisgebouw in de Willemshof. Er
komen twee seniorenwoningen voor in de plaats. Naar verwachting zullen de woningen
in maart 2017 worden opgeleverd. Aan de toewijzing van deze seniorenwoningen zijn
een aantal toetsingscriteria verbonden. Deze criteria en overige informatie kunt u vinden
op onze website en in de vorige nieuwsbrief.
Wilt u zich inschrijven voor een woning in de Willemshof? Vult u dan het formulier in.
Deze kunt u downloaden via het nieuwsbericht op de website of afhalen bij de balie.
Uiterlijke inschrijfdatum is 18 september aanstaande.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder op
telefoonnummer 0519-535077 maar bij voorkeur per e-mail via
m.mulder@schiermonnikoog.nl.

Lauwersseewei bij Dokkum afgesloten van 12 t/m 23 september
Van maandag 12 t/m vrijdag 23 september is de Lauwersseewei (N361)
aan de noordoostkant van Dokkum afgesloten. Verkeer moet omrijden via
Metslawier en Ternaard. De afsluiting is nodig om asfalt aan te brengen
en de aansluiting te maken op de Sintrale As.
Bus
De afsluiting heeft gevolgen voor buslijnen 50, 51 en 53 van Arriva. Kijk
voor aangepaste tijden en routes op www.arriva.nl.
Bedrijventerrein Hogedijken
Ondernemers van bedrijventerrein Hogedijken in Dokkum kunnen van 12
t/m 18 september nog gebruikmaken van de parallelweg over de
Schreiersbrug. Van 19 t/m 23 september moeten zij omrijden.
Ameland en Schiermonnikoog
Verkeer van en naar de Waddeneilanden kan Dokkum het beste mijden.
De adviesroute naar Ameland is via Stiens naar Holwerd (N357). De
adviesroute naar Schiermonnikoog is via Buitenpost naar Lauwersoog
(N358 en N361).

Bekendmakingen
Evenementenvergunning kelnersrace
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse kelnersrace op zondag 25 september
2016 tussen 20.00 en 23.00 uur op de Nieuwestreek, de Willemshof en de Reeweg. (31-08-2016)
Klein evenement (buurtbarbecue)
Buurtbarbecue van buurtvereniging ‘t Paradyske naast Gymlokaal hoek Willem Dijkstraat/FH Gasaustraat op
woensdag 31 augustus 2016 van 14.00 tot 23.00 uur. (31-08-2016)
Omgevingsvergunning Karrepad 14
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een recreatiewoning is aangevraagd. (31-08-2016)

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.

