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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.
Koffiedrinken senioren
Veel senioren drinken elke woensdagochtend koffie in de recreatiezaal van de Riich. Dit
gaat veranderen omdat de zaal wordt gesloopt. Vanaf woensdag 22 maart 2017 kunnen
senioren daarom (tijdelijk) terecht in de foyer van het Cultureel Ontmoetingscentrum aan
de Langestreek.
We zijn er een tijd vanuit gegaan dat we de recreatiezaal van de Riich, met alle
activiteiten die daarin plaatsvonden, zouden behouden. Hier zat echter wel een
prijskaartje aan van € 160.000,- voor aanpassingen en noodzakelijk onderhoud. Een
andere geschikte locatie had daarom de voorkeur.
Aanvankelijk hebben we gekeken of we hiervoor een lokaal in de tegenover gelegen
school konden gebruiken, maar deze locatie viel af. Stichting Welzijn Schiermonnikoog
gaf na de zomer aan dat zij ook wel naar andere locaties dan de school wilde kijken.
De gemeente is, in overleg met de Stichting Welzijn Schiermonnikoog, daarom op zoek
gegaan naar tijdelijke alternatieven. Het zou natuurlijk zonde zijn om eerst voor veel geld
de recreatiezaal op te knappen en vervolgens op dezelfde plek vervangende nieuwbouw
te moeten plegen.
We hebben er daarom voor gekozen om eerst een tijdelijke oplossing te zoeken op een
andere plek in het dorp. Senioren kunnen daarom vanaf volgende week voor hun
wekelijkse koffiebijeenkomst terecht in de foyer van het COS, letterlijk een
laagdrempelige ruime koffiekamer!
We hopen dat de senioren en de vrijwilligers de weg naar het COS weten te vinden.
Indien nodig is er vervoer mogelijk.

Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

Tijdelijk gebruik Nieuwestreek 1 (Koningshuis)
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het Koningshuis, tijdelijk in gebruik te
geven aan Thuiszorg Het Friese Land voor de dagbesteding van dementerende
ouderen.

Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

De dagbesteding vond tot voor kort plaats in de recreatiezaal van de Riich. Vanwege de
sloop van de Riich is Thuiszorg op zoek naar een nieuwe definitieve locatie voor de
dagbesteding. Het tijdelijk gebruik van het pand (tot uiterlijk 15 augustus 2017) geeft
Thuiszorg de tijd om een nieuwe definitieve locatie voor haar dagbesteding te vinden.
Uitspraak Raad van State over vergunningen ENGIE voor gasboringen bij
Schiermonnikoog en besluit ENGIE om vergunningen in te leveren bij Minister
Kamp
De Raad van State heeft vandaag de bezwaren tegen de verleende vergunningen voor
de (proef)boringen naar gas afgewezen. Dit is een grote teleurstelling voor
Schiermonnikoog. Het aansluitende bericht van ENGIE E&P Nederland BV (ENGIE), dat
het bedrijf geen gebruik van de vergunningen zal maken en deze zal in leveren bij
Minister Kamp, is verheugend. Het is nu aan minister Kamp om te laten zien in hoeverre
hij bereid is het UNESCO erfgoed i.c. de Waddenzee en de natuurgebieden op en rond
Schiermonnikoog daadwerkelijk te beschermen.
Wij zijn blij met het besluit van ENGIE. Het bedrijf zegt dat het ontbreken van
maatschappelijk draagvlak een belangrijke overweging was. Het is verheugend om te
constateren dat de vele inspanningen van de mensen van Schiermonnikoog en andere
organisaties dit succes hebben opgeleverd.
De mogelijkheid om (proef)boringen uit te voeren blijft echter bestaan. Minister Kamp
kan nog steeds de vergunningen doorgeven dan wel nieuwe vergunningen afgeven aan
een bedrijf, dat wel de proefboringen wil uitvoeren.

Het uitvoeren van (proef)boringen betekent een directe aanslag op het UNESCO erfgoed i.c. de Waddenzee en de
natuurgebieden op en rond Schiermonnikoog. Daarnaast is de plaatsing van boortorens strijdig met de afspraken die
in het Convenant Kustpact binnenkort zullen worden vastgelegd.
Wij vragen de Minister om geen vergunningen meer af te geven voor het onderzoeken en exploreren van gas- en
olievelden, die zich onder het UNESCO erfgoed i.c. de Waddenzee en de natuurgebieden op en rond
Schiermonnikoog bevinden.
Vrijgekomen huurwoning: Hazeblom 3
Er komt op korte termijn een huurwoning beschikbaar, ingangsdatum 13 maart 2017. Het is een studio (woning
zonder aparte slaapkamer) met een netto huurprijs van € 343,86.
Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier. Als u op de homepage van de gemeente
Schiermonnikoog kijkt ziet u “direct regelen” staan. Daar vindt u het actuele aanbod van huurwoningen. U kunt alleen
middels dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u terecht bij de receptie van het
gemeentehuis.
Reageren kan tot en met 18 februari aanstaande. U kunt alleen reageren op deze woning als u ingeschreven staat
op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer
twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder via (0519) 535077 of
m.mulder@schiermonnikoog.nl
Snoei van bomen in de Middenstreek
BTL Bomendienst gaat samen met de gemeentelijke buitendienst de bomen in de Middenstreek snoeien. De
werkzaamheden beginnen op maandag 27 februari en duren naar verwachting tot donderdagmiddag 2 maart.
Tijdens deze periode is de Middenstreek afgesloten voor alle verkeer.
Evaluatie staandwantvissers
Op dinsdagavond 28 februari 2017 om 20.00 uur evalueren we in het gemeentehuis het afgelopen visjaar. Vist u wel
eens met een recreatief staandwantnet op Schiermonnikoog, dan nodigen wij u hierbij (nogmaals) van harte uit. Zie
ook nieuwsbrief nummer 6.
Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ- beschikkingen een maand later
De gemeente Schiermonnikoog heeft de werkzaamheden die voortkomen uit de Wet WOZ, de heffing en de
invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan de gemeente Dongeradeel.
Jaarlijks verzenden de gemeenten Dongeradeel en Schiermonnikoog eind februari de aanslagen gemeentelijke
belastingen en WOZ-beschikkingen.
Op 1 januari 2017 zijn de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a., voor de
ambtelijke organisatie een gemeenschappelijke regeling aangegaan, genaamd “gemeenschappelijke regeling DDFKgemeenten”.
Als gevolg van deze ambtelijke fusie zijn de clusters belastingen en basis & kernregistraties waaronder de WOZ valt,
per 1 januari 2017 gehuisvest in het gemeentehuis van Kollumerland c.a. in Kollum. Door deze fysieke verhuizing, het
opstarten van de nieuwe organisatie en de overgang naar één belastingsysteem worden de aanslagen gemeentelijke
belastingen en WOZ-beschikkingen van de DDFK-gemeenten en de gemeente Schiermonnikoog niet met
dagtekening 28 februari 2017 verzonden maar met dagtekening 31 maart 2017.
WOZ-waarde en aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2016?
Moet u voor 1 mei 2017 aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2016 en wordt de WOZ-waarde van
uw woning gevraagd? De WOZ-waarde is dan de WOZ-waarde van uw woning met waardepeildatum 1 januari 2015.
Die staat op de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2016 die u vorig jaar met dagtekening 29
februari 2016 van uw gemeente heeft ontvangen!
Leergeld Friesland-Oost
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil kinderen mee laten doen!
Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële
middelen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt
kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan activiteiten.
Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, zoals
meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze
kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde
krijgen.

Stichting Leergeld Friesland Oost werkt met goed opgeleide intermediairs die bij u thuis, na het maken van een
afspraak, op bezoek komen om een aanvraag te bespreken.
Kijk voor meer informatie op www.leergeldfrieslandoost.nl
Verkiezingen leden Tweede Kamer
Op woensdag 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats voor de leden van de Tweede Kamer.
Bezorging stempassen en kandidatenlijsten
Voor iedere kiesgerechtigde die op 30 januari 2017 inwoner is van de gemeente Schiermonnikoog, wordt een
stempas aangemaakt. Deze stempassen worden op 21 februari bezorgd. De kandidatenlijsten worden op
3 maart 2017 huis-aan-huis bezorgd.

Bekendmakingen
Ontheffing geluidshinder Brasserie Om de Noord
Ontheffing overschrijden geluidsnormen is verleend aan Brasserie Om de Noord voor het ten gehore brengen van
licht versterkte muziek op het terras op 16 juli 2017 tussen 14.00 en 20.00 uur. (15-02-2017)
Evenementenvergunning Monnikenloop
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van de jaarlijkse monnikenloop op 25
maart 2017 tussen 9.00 en 15.00 uur. (15-02-2017)
Wegafzetting Monnikenloop
Tijdens de Monnikenloop op zaterdag 25 maart 2017 tussen start 11.00 uur en finish ongeveer 14.30 uur is het niet
mogelijk de Reeweg (tussen de zeedijk en de Middenstreek) te gebruiken. Gedurende de start zal ook de
Nieuwestreek afgesloten zijn en tijdens de loop zijn delen van de Langestreek, de Badweg en het Karrepad minder
goed bereikbaar. (15-02-2017)
Evenementenvergunning singer/songwritersfestival
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een singer/songwritersfestival op
de locatie standplaats Paal 3 op 30 juli 2017 tussen 20.00 en 23.00 uur. (15-02-2017)
Evenementenvergunning frisbeetoernooi
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een frisbeetoernooi op de locatie
Prins Bernhardweg (strand) op 20 en 21 mei 2017 tussen 9.00 en 19.00 uur (15-02-2017)
Omgevingsvergunning Duinpad 5
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een mast. (15-02-2017)
Omgevingsvergunning Tjebbeglop 4
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor de uitbreiding van een recreatiewoning. (15-02-2017)
Omgevingsvergunning Burg. van den Wormstraat 8
de omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan is verleend (15-02-2017)
Omgevingsvergunning Heereweg 2 H
De omgevingsvergunning voor het realiseren van een zelfpluktuin is verleend. (15-02-2017)
Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Dantumadiel/Dongeradeel/Ferwerderadiel/Kollumerland c.a./
Schiermonnikoog
Het college besluit om op grond van artikel 76a van de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
2004 (Bbz 2004), artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ) en artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet, medewerkers welke
zijn aangesteld als bijzonder controleur Sociaal Domein bij de DDFK-gemeenten (productgroep Zorg &
Ondersteuning), aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving en handhaving van het bepaalde
bij of krachtens de PW, Bbz 2004, IOAW, IOAZ, WMO en de Jeugdwet. (15-02-2017)
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.U kunt de stukken ook na afspraak inzien op het gemeentehuis.
Niet eens met het besluit?
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.

