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Vogelgriep in Fryslân
Er zijn dode vogels gevonden in verschillende gemeenten in de provincie Fryslân. Bij de
dode vogels is vogelgriep type H5N8 geconstateerd. Het Wetterskip Fryslân en de
Veiligheidsregio Fryslân geven het volgende advies voor als u dode watervogels
aantreft. Kijk voor de meest recente informatie over vogelgriep in Fryslân op de website
van de Veiligheidsregio.
Melden dode watervogels
Als u drie of meer dode watervogels (eenden, ganzen, zwanen) aantreft, dan kunt u dit
melden via het milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22. Ook vogels met vreemd gedrag
(rondjes zwemmen/lopen of erg suf) zijn verdacht. Ook deze kunnen gemeld worden bij
het regionaal nummer.
Geef bij de melding aan:
 De locatie van de vindplaats.
 Datum en tijdstip van de vondst.
 De aantallen en indien bekend soort(en) dode vogels.
Voorkom besmetting:
 Vermijd direct contact met de kadavers/ zieke vogels.
 Raak de kadavers/zieke vogels niet met blote handen aan.
Wetterskip Fryslân zorgt in overleg met de betrokken gemeenten en/of grondeigenaar
voor het veilig opruimen van kadavers.
Nieuwsupdates en veelgestelde vragen
Voor meer vragen over de vogelgriep in Fryslân kijkt u op de website van
Veiligheidsregio Fryslân bij het nieuwsbericht met updates of bij veelgestelde vragen. Dit
wordt door de Veiligheidsregio Fryslân continu aangevuld en up-to-date gehouden.
Meer informatie
Meer informatie over de vogelgriep vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit (NVWA). Hier vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen en een
actuele plotkaart van reeds onderzochte vogels. Pluimveehouders, bedrijven en
particulieren die vogels houden kunnen voor meer informatie terecht bij Rijksoverheid.
Lijn 155 Leeuwarden-Feanwâlden Station-Dokkum-Lauwersoog via Centrale As
(nieuw)
Van Lauwersoog naar Dokkum Busstation rijdt lijn 155 de route van voormalig lijn 50,
met uitzondering van de route in Dokkum. Lijn 155 rijdt niet meer via de Harddraversdijk
en Dongeradyk maar rechtstreeks naar het Busstation.
Van Dokkum Busstation richting Leeuwarden worden de huidige route en haltes
gehanteerd, vervolgens gaat de bus rechtstreeks via de Centrale As naar Station
Feanwâlden met aansluiting op de trein naar Groningen, vervolgens naar Quatrebras en
via de rondweg Hurdegaryp naar Leeuwarden. Vanaf Swarteweisein naar Leeuwarden
rijdt lijn 155 volgens de route van voormalige lijn 50. In Lauwersoog sluit deze buslijn
aan op de veerboten naar/van Schiermonnikoog.
Met ingang van 11 december geldt er een nieuwe dienstregeling voor het bus- en
treinvervoer in de provincie Fryslân. Arriva neemt het busvervoer in de provincie over.
De wijzigingenzijn te raadplegen via www.arriva.nl/dienstregeling
Woensdag 21 december inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk
afval).
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 21 december 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 21 december 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.
Beheerplannen Natura 2000-gebieden Waddengebied vastgesteld
De ministeries van EZ en IenM maakten op 13 december 2016 de definitieve vaststelling van zeven beheerplannen in
het Waddengebied bekend. Het betreft beheerplannen voor Natura 2000-gebieden: Waddenzee, Noordzeekustzone,
Duinen en Lage Land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland en Duinen Schiermonnikoog.
De beheerplannen zijn te bekijken op het gemeentehuis van Schiermonnikoog. Ook zijn de plannen te raadplegen via
internet op www.natura2000.nl.
Het is mogelijk om een beroep in te dienen bij de Raad van State. Dit kan van 14 december 2016 tot 25 januari 2017.
Heeft u vragen over het besluit waartegen u beroep heeft ingediend, dan kunt u bellen met het klantcontactcentrum
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl): 088 042 42 42 (lokaal tarief).
Doe ook mee aan het Gezondheidsonderzoek
Heeft u een uitnodiging gekregen voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD Fryslân?
Maar nog geen tijd gehad om de vragenlijst in te vullen? Dat geeft niks, u kunt nog tot 19 december meedoen! U
helpt zo mee aan een gezonde en prettige woonomgeving in uw gemeente.
Het belang van deelname aan de Gezondheidsmonitor
Hoe meer mensen aan de Gezondheidsmonitor deelnemen, hoe meer inzicht er in de gezondheid van Friese
volwassenen is. Daarmee kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte
en vragen van haar inwoners. Daarnaast is het voor de deelnemers aan het onderzoek zelf ook een mooi moment om
bewust na te denken over hun eigen gezondheid.
Privacy
Niet alle inwoners van Fryslân ontvangen een uitnodiging; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een
uitnodiging ontvangt. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen. De vragenlijst
kan digitaal of schriftelijk worden ingevuld. Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig. De gegevens van de
deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
Meer weten?
www.ggdfryslan.nl/gezondheidsmonitor
Herinschrijven alle woningzoekenden voor actualiseren register woningzoekenden
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog,
moet deze inschrijving voor 1 januari 2017 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die zich na 1 september 2016
hebben ingeschreven hoeven dit jaar nog niet te reageren, vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier kunnen wij nagaan wie er nog actief
op zoek is naar een woning. U behoudt uw plaats op de lijst van woningzoekenden. Aan herinschrijving zijn geen
kosten verbonden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit formulier moet u online invullen en
vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website (product Herinschrijving woningzoekenden). (link http://gemschiermonnikoog.nl/herinschrijving_woningzoekende.php )
Nieuw
In verband met de gewijzigde regels met betrekking tot het passend toewijzen van woningen hebben wij van u de
actuele inkomensgegevens nodig. U kunt deze opvragen bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.
Vraagt u naar een ‘Inkomensverklaring’.
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2017, dan verwijderen wij u van de lijst van woningzoekenden. U moet zich dan weer
opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Martje Mulder, telefoon (0519) 535077 of e-mail
m.mulder@schiermonnikoog.nl.

Bekendmakingen
Drank- en Horecavergunning Prins Bernhardweg 2, wijziging
De burgemeester heeft besloten de Drank- en Horecavergunning van De Marlijn, Prins Bernhardweg 2 te
Schiermonnikoog te wijzigen. (14-12-2016)
Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken Midwinterfestival
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van
zwakalcoholische dranken tijdens het Midwinterfestival op 29 december 2016 in de Willemshof te Schiermonnikoog.
De ontheffing is geldig tussen 13.30 en 17.00 uur en tussen 22.00 en 23.00 uur. (14-12-2016)
Evenementenvergunning Midwinterfestival
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het tweejaarlijkse Midwinterfestival op 29
december 2016 op diverse locaties op Schiermonnikoog. (14-12-2016)
Evenementenvergunning Fakkeloptocht
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse fakkeloptocht op 30 december 2016.
(14-12-2016)
Wegafzetting 29 december 2016, Nieuwestreek e.o.
In verband met het Midwinterfestival is de gehele Nieuwestreek afgesloten op 29 december 2016 tussen 12.30 en
18.00 uur. De splitsing Reeweg-Middenstreek blijft vrij.
Op de 29e december is tussen 13.05 en 13.20 uur ook de Reeweg ter hoogte van het Beukennootje afgesloten, wat
betekent dat in dat tijdsbestek de splitsing Middenstreek-Reeweg-Nieuwestreek niet kan worden gebruikt. De afzetting
loopt tot aan de Paaslandweg, dus de splitsing Reeweg-Paaslandweg blijft vrij toegankelijk. (14-12-2016)
Omgevingsvergunning Reeweg 11
De omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met pensionappartementen is verleend. (14-12-2016)
Omgevingsvergunning Langestreek 108
De omgevingsvergunning voor het aanbrengen van zonnepanelen op het bijgebouw is verleend. (14-12-2016)

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.

