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Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.
Gemeentesecretaris Peter Küppers stelt zich voor
Eerst kort iets over mezelf: Geboren in 1967 in het
plaatsje Vlodrop, Midden-Limburg, aan de rand van
Nationaal Park ‘De Meinweg’. Ik ben getrouwd met
Annet en we hebben twee kinderen, Tess en Tom en niet
te vergeten onze hond Willem. In mijn vrije tijd lees ik
graag, loop ik hard en fiets ik graag op mijn
mountainbike. Na mijn studie Bestuurskunde in
Enschede heb ik gewerkt bij gemeenten,
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en het
voortgezet onderwijs. En vanaf 1 september bij de
gemeente Schiermonnikoog. Binnenkort neem ik mijn
intrek aan de Reddingsweg 2.
Inmiddels drie weken aan het werk op Schiermonnikoog. Het eiland Schiermonnikoog
is voor mij geen onbekend terrein. Vanaf 1998 tot en met 2015 hebben we met ons
gezin vele vakanties op Schiermonnikoog doorgebracht, heerlijke vakanties, in elk
jaargetijde. Sinds 1 september in een andere rol op het eiland, als gemeentesecretaris
dus, een fantastische functie. Mijn zoon vroeg; wat doet een gemeentesecretaris nu
eigenlijk? Ik heb geantwoord: verbinden, adviseren en aansturen. In de praktijk betekent
dit schakelen tussen de verschillende rollen die je hebt; aansturen van de ambtelijke
organisatie, adviseren van het college van B&W, overleg met burgemeester en griffier,
deelnemen aan directieraad van de gezamenlijke Waddeneilanden, etc. Gewoon er
samen voor zorgen dat de dienstverlening aan onze inwoners goed is en het college
van B&W en de gemeenteraad op basis van goede voorstellen een besluit kunnen
nemen voor het eiland en de inwoners.
Wat is mij tijdens deze eerste drie weken opgevallen? Dat kan ik één woord uitdrukken:
betrokkenheid. Ik zie een grote betrokkenheid bij mijn collega-ambtenaren, collegeleden
en raadsleden in relatie tot ons eiland. Dat vind ik een goede basis.
Ik heb inmiddels al met veel mensen kennis mogen maken, maar nog niet met iedereen.
Dat gaat wat mij betreft zeker nog gebeuren.
Hartelijke groet,
Peter Küppers
Renovatie helihaven Schiermonnikoog
De helihaven op Schiermonnikoog wordt gerenoveerd, vanwege de komst van de
nieuwe helikopter voor patiëntenvervoer. Tijdens de werkzaamheden moet er een
tijdelijke landingsplaats zijn voor de helikopters. Die is op de weg direct naast de
helihaven. Afgelopen dinsdagochtend heeft de SAR helikopter twee geslaagde
proeflandingen gemaakt. De renovatie van de helihaven begint op maandag 26
september.

Haalbaarheidsonderzoek brede kindvoorziening op Schiermonnikoog
De besturen van samenwerkingsschool ‘Yn de Mande’ en de ‘Inspecteur Boelensschool’ en de gemeente
Schiermonnikoog laten in de komende maanden een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een brede
kindvoorziening op Schiermonnikoog. Meer informatie hierover kunt u vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Militaire oefening
Van 26 september tot en met 30 september 2016 wordt er een geplande militaire oefening gehouden. Deze zal zich
afspelen in het gebied tussen de plaatsen Wierum, Westernieland, Sauwerd en Damwoude, in de provincies Friesland
en Groningen. Het betreft een terugkerende oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en helikopters
aansturen.
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van
zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030-2180420, E-mail:
jdvclaims@mindef.nl

Bekendmakingen
Evenementenvergunning plaatsen kunstwerk Noordzeestrand tbv Kamermuziekfestival
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het Kamermuziekfestival (tijdelijk plaatsen kunstwerk
Noordzeestrand) van 26 september tot uiterlijk 14 oktober 2016. (21-09-2016)
Omgevingsvergunning Karrepad 14
De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning ligt 1 week ter inzage. (21-09-2016)
Omgevingsvergunning Voorstreek 24
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd ingediend voor het plaatsen van dakramen. (21-09-2016)
Omgevingsvergunning Waddenzee 1

De omgevingsvergunning voor het winnen van schelpen is verleend . (21-09-2016)
Omgevingsvergunning Waddenzee 2
De omgevingsvergunning voor schelpenwinning is verleend (21-09-2016)
Omgevingsvergunning Waddenzee 3
De omgevingsvergunning voor het winnen van schelpen is verleend (21-09-2016)
Omgevingsvergunning Waddenzee 4

De omgevingsvergunning voor het winnen van schelpen is verleend. (21-09-2016)

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.

Aan: alle betrokkenen bij onderwijs en opvang van kinderen op Schiermonnikoog
Betreft: haalbaarheidsonderzoek brede kindvoorziening op Schiermonnikoog

Geachte lezer,
De besturen van samenwerkingsschool ‘Yn de Mande’ en de ‘Inspecteur Boelensschool’ en de gemeente
Schiermonnikoog laten in de komende maanden een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een brede
kindvoorziening op Schiermonnikoog. Dit is een zaak die van belang is voor alle bewoners van het eiland.
In een eerder stadium hebben de schoolbesturen en het college een gezamenlijke visie vastgesteld waarin wordt
ingezet op vergaande samenwerking van beide scholen en kinderopvangvoorzieningen. Een samenvatting van deze
visie hebben we in de bijlage van deze brief opgenomen.
We nodigen u van harte uit om samen met ons van gedachten te wisselen over de toekomst van het onderwijs en de
opvang op Schiermonnikoog. We vinden het van belang te streven naar een door de bewoners gewenst en
realistisch toekomstbeeld.
Wij, Sjoerd Sol en Arjette de Pree van de coöperatie Noorderwijs, voeren het haalbaarheidsonderzoek uit . Wij
zullen in de komende maanden diverse gesprekssessies hebben met alle belanghebbenden. Daarnaast doen we
onderzoek naar mogelijkheden in wet- en regelgeving.
Naar verwachting kunnen wij u in januari/februari 2017 informeren over de uitkomsten van het onderzoek.
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten tijdens één van de bijeenkomsten! Hieronder kunt u zien waar en
wanneer we u hopen te spreken.
Ps: tijdens de ouderavond gebruiken we een webbased vragenlijst. Het is handig wanneer u uw smartphone
meeneemt.

Mede namens onze opdrachtgevers,
Bestuur Stichting Yn de Mande
Bestuur Stichting Inspecteur Boelensschool
Gemeente Schiermonnikoog,

Sjoerd Sol en Arjette de Pree (projectteam Noorderwijs)
Voor vragen: ssol@noorderwijs.nl

Planning
Datum

-

Wie, wanneer, waar

dinsdag 27 september

-

Directeur Yn de Mande: 10.45 – 12.00 uur
Team IBS 13.30 – 14.30 uur
Directeur IBS: 14.30 – 15.45 uur
Team Yn de Mande: 16.00 – 17.30
College: 11.00-12.00 uur
Stichting Welzijn: Joke Giethoorn, coördinator en
Dries Posthumus (voorzitter) – 14.45 uur -15.45 uur
Interview gastouders (nader af te stemmen)
MR’en beide scholen 19.00-20.30 uur – locatie IBS
Ouderavond voor beide scholen 20.30-22.00 uur –
locatie Inspecteur Boelensschool
Inloopavond voor alle inwoners - 19.30 – 21.30 uur
locatie Inspecteur Boelensschool
Gemeenteraad

Dinsdag 4 oktober

Maandag 10 oktober

-

Maandag 24 oktober

-

Nader te bepalen

-

Di 4 oktober of 24 oktober –
nader bepalen

-

Gesprekken met leerlingen van de IBS (overdag onder
schooltijd)
Gesprekken met leerlingen van Yn de Mande groep 3
t/m 8 (overdag onder schooltijd)
Overige personen/belanghebbenden

Visie college en schoolbesturen
Ieder kind op Schiermonnikoog moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen om optimaal te kunnen participeren
in de maatschappij. Als basis geldt dat de jeugd van 0-16 zich ononderbroken moet kunnen ontwikkelen op het
eiland. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een doorgaande leerlijn bij de overstap van peuterspeelzaal en
kinderopvang naar basisschool en van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Daarbij geldt dat er voor ieder
kind onderwijs op maat moet worden geboden.
Om de jeugd optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden betekent dit dat er kwaliteit en samenhang moet zijn in
de contexten waarbinnen kinderen opgroeien: het gezin, de school, de opvang, het dorp en de club of vereniging.
Door een samenhang te creëren in de voorzieningen die aanwezig zijn op het eiland kunnen kinderen goede kansen
krijgen zich te ontwikkelen. Die samenhang is belangrijk om ouders werk en zorg te laten combineren, kinderen
optimale
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, onderwijsachterstanden effectief te bestrijden, integratie te bevorderen en
het leren binnen en buiten de school met elkaar te verbinden.
Een adequaat onderwijsaanbod is van belang voor de leefbaarheid op het eiland. Om alle onderwijsvoorzieningen in
de toekomst op het eiland in stand te houden is een verregaande samenwerking en integratie tussen kinderopvang,
peuterspeelzaal, basisschool en voortgezet onderwijs van belang c.q. een noodzaak. Gezamenlijk zijn daarbij de
volgende standpunten geformuleerd:




Onderwijs/Educatie van 0-16 jaar (tot en met het eindexamen vmbo GT, klas 3 havo en 3 vwo)
Invulling geven aan het begrip passend onderwijs; onderwijsprogramma’s afstemmen op het individuele kind
Kwaliteitsverbetering van het onderwijs

