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Nieuwe burgemeester benoemd
Mevrouw W. van Gent (Ineke) is bij Konink Besluit benoemd tot burgemeester van
Schiermonnikoog. De benoeming gaat in op 26 september 2017. In een buitengewone
raadsvergadering op 26 september zal Ineke van Gent geïnstalleerd worden als
burgemeester van Schiermonnikoog. Op 19 juli besloot de gemeenteraad mevrouw Van
Gent aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Schiermonnikoog.
Gasproefboring Hansa en Oranje-Nassau Energie (3)
Door technische problemen is het proefboorplatform van Oranje-Nassau Energie, de
partner van Hansa Hydrocarbons B.V., langer blijven staan dan de bedoeling was. Het
bedrijf liet ons vorige week weten dat zij de laatste tests uit zouden voeren en dat ze
daarna het platform verplaatsen.
Het bedrijf wilde nog enkele tests (geen nieuwe proefboringen, maar plaatselijke
elektrische schokken) uitvoeren, maar de juiste apparatuur hiervoor ontbrak. Hoewel het
erg duur is om het platform langer te laten staan, “hebben we het ervoor over”, aldus de
woordvoerder van Hansa. Het lijkt er daarmee op dat er in elk geval gas is gevonden op
deze plek.
In de nieuwsbrieven van 23 en 30 juni 2017 heeft u meer kunnen lezen over deze
proefboring. Voor een boring naar gas, zal het bedrijf een vergunning moeten aanvragen
bij de rijksoverheid. Als college willen wij dat, indien gaswinning noodzakelijk wordt
geacht door hogere overheden, dit zo onzichtbaar mogelijk gebeurt, zodat de horizon
van Schiermonnikoog vrij blijft. Daarnaast zijn wij van mening dat we moeten
overschakelen op duurzame energie.
Sloop panden Reeweg
Begin september zal begonnen worden met de sloop van een tweetal panden aan de
Reeweg (nrs. 9 en 11). De panden verkeren al jaren in een vervallen staat en kunnen
bij betreding leiden tot gevaarlijke situaties.
Na de sloop van de panden wordt op het perceel Reeweg 11 begonnen met de bouw
van een woonhuis met pension. Het perceel Reeweg 9 zal dan gebruikt worden als
opslagterrein voor de bouwwerkzaamheden op het naastliggende terrein. Hiermee wordt
overlast op de Reeweg als gevolg van de bouw zoveel mogelijk voorkomen.
Het perceel Reeweg 9 is aangewezen als voorkeurslocatie van het nieuwe
Bezoekerscentrum. De voorbereidingen voor de realisatie van dit nieuwe
bezoekerscentrum zijn in volle gang. Binnenkort zal definitief worden besloten tot
realisatie van het bezoekerscentrum.
Brandweer Schiermonnikoog zoekt nieuwe collega’s!
Wat zou jij willen weten over werken bij de vrijwillige brandweer? Op dinsdag 19
september heb jij tijdens een informatiebijeenkomst de kans om al je vragen te stellen.
Wat moet ik doen om vrijwilliger bij de brandweer te worden? Hoeveel tijd kost dit? Wat
kan ik allemaal doen bij de vrijwillige brandweer? Wat zijn de gevolgen voor mijn
werkgever? Vragen waar we graag met je over in gesprek gaan.
De brandweer op Schiermonnikoog is op zoek naar nieuwe collega’s en organiseert
daarom op dinsdag 19 september om 19.30 uur een informatiebijeenkomst voor
belangstellenden.
Brandweer Schiermonnikoog nodigt iedereen uit die geïnteresseerd is om vrijwilliger te
worden (of meer informatie over de vrijwillige brandweer wil). De ploeg gaat, in de
kazerne aan de Knuppeldam 8, graag met geïnteresseerden in gesprek.
Dus wil jij, bij brand of ongevallen, klaarstaan voor je buren? Voor je mede-eilanders?
Voor de maatschappij? Kom dan het team van brandweer Schiermonnikoog versterken!
Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met ploegleider Mattijs
Boom, tel:06 – 55172840, e-mail: m.boom@brandweerfryslan.nl
Er zijn op het eiland huis-aan-huis flyers verspreid met informatie over de
wervingsbijeenkomst. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om aan te geven of je
belangstelling hebt.

Grote oefening oliebestrijding op Schiermonnikoog
Onder de naam Olie Alert Waddenzee houdt Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor
oliebestrijding op de Waddenzee, samen met andere organisaties een grootschalige,
meerdaagse oefening oliebestrijding. Centraal in deze oefening staat de samenwerking tussen
de vele partijen die met oliebestrijding te maken kunnen krijgen. De oefening is 4, 5 en 6 september op meerdere
plaatsen op de Noordzee en de Waddenzee. Op 6 september is deze nabij en op Schiermonnikoog.
Samenwerking centraal
Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee is een uniek, dynamisch maar ook kwetsbaar natuurgebied. Door samen te
werken en te oefenen zijn we nog beter voorbereid om de Waddenzee te beschermen. In de oefening werken vele
organisaties samen: Nederlandse Kustwacht, eiland- en kustgemeenten waaronder gemeente Schiermonnikoog,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Veiligheidsregio's, ministerie van Defensie, ministerie van Infrastructuur en
Milieu, KNRM, Waddenvereniging en Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.
Wat merkt u ervan?
Er wordt geoefend aan de westkant van het eiland (jachthaven, Rif, Westerstrand). Sommige delen van het
Westerstrand zullen hierdoor minder toegankelijk zijn. Ook vliegt er zo nu en dan een helikopter over. We vragen uw
begrip hiervoor.
Voor uitgebreide informatie over de oefening kunt u de website bezoeken: https://www.oliealertwaddenzee.nl
Commissie Bezwaarschriften 1 september 2017
Op 1 september om 11.00 uur behandelt de commissie bezwaarschriften het bezwaarschriften gericht tegen het
collegebesluit om de gevraagde omgevingsvergunning voor Vuurtorenpad 1a te Schiermonnikoog te weigeren in de
vorm van een hoorzitting.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Carina
Smid, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 529 (gemeente Ameland).

Bekendmakingen
Melding Activiteitenbesluit Milieu
Er zijn twee Activiteitenbesluitmeldingen ontvangen.
Melding Activiteitenbesluit Reddingsweg 38
Van Mts. Holwerda – Van der Bijl voor het veranderen van de inrichting door het realiseren van een manege en uitbreiding
met paarden op de locatie Reddingsweg 38 te Schiermonnikoog.
Melding Activiteitenbesluit Kooiweg 2
Van De Duinhoeve, P. Visser voor het uitbreiden van de inrichting op de locatie Kooiweg 2 te Schiermonnikoog.
Voor deze meldingen gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open. Voor inlichtingen neemt
u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of telefoon 0566-750300.
Omgevingsvergunning Middenstreek 7
De beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning is met max. 6 weken verlengd (16-08-2017).
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.

