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LF 2018 in dorpshuis
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Inloopspreekuur
WoonFriesland
Streekarchivaris

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

Beste eilanders,
Sinds een week mag ik burgemeester zijn op Schiermonnikoog. De beëdiging in het COS en
de aansluitende receptie in het dorpshuis waren overweldigend en om nooit meer te
vergeten. Warm en met humor werden mijn man en ik welkom geheten op ons mooie eiland.
Woorden schieten te kort om u daarvoor te bedanken. We voelen en weten dat we welkom
zijn, heel veel dank daarvoor! Voorlopig wonen wij in een appartement aan de Badweg,
spoedig hopen wij te verhuizen naar de Reddingsweg. We gaan er natuurlijk 100% voor en
vestigen ons samen op het eiland.
Wij zien er naar uit om de bewoners beter te leren kennen en deel uit te gaan maken van de
eilander gemeenschap. Graag gaan we in gesprek en zien wij uit naar vele ontmoetingen en
nadere kennismakingen. Schroom niet om mij aan te spreken en/of uit te nodigen voor een
goed gesprek over zaken die u bezig houden en kunnen bijdragen tot een nog fijner
Schiermonnikoog.
Graag tot ziens!
Ineke van Gent
Help mee het bestemmingsplan Dorp te maken!!
In de vergadering van 20 juni j.l. heeft de raad ingestemd met de start van de herziening van
het bestemmingsplan dorp. Ook is de raad akkoord met een voorbereidingstraject,
inhoudende:
 Het uitwerken van de kaders voor het bestemmingsplan aan de hand van een aantal
thema’s
 Het betrekken van inwoners bij de uitwerking van de verschillende thema’s.
In de vergadering van 19 september j.l. heeft de raad het college gevraagd de bevolking in
een eerder stadium bij het planproces te betrekken. Het college voert dit verzoek met
genoegen uit.
Wij hebben daarom de volgende vragen aan onze inwoners:
Welke onderwerpen of concrete situaties wilt u graag in het bestemmingsplan geregeld
hebben?
Om u enig idee te geven noemen wij o.a. de omvang van bijgebouwen in de overtuin, het
gebruik daarvan voor recreatie, terrassen bij horeca, splitsing woningen in gedeelte
permanent en gedeelte recreatief en toestaan van detailhandel. U kunt ook bestaande
situaties noemen ter verduidelijking en daarbij aangeven wat u niet of wel goed geregeld
vindt.
Waar moeten nieuwe woningen komen en in welke prijscategorie? Huur of koop?
Op open plekken in het dorp of juist aan de randen van het dorp en waar dan precies. En
voor welke inkomensgroepen.
Graag ontvangen wij voor 19 oktober 2017 uw opmerkingen of suggesties per e-mail via
postbus20@schiermonnikoog.nl of afgeven aan de Publieksbalie.
Kort na 19 oktober wordt u op de hoogte gesteld hoe we (Raad en College) uw opmerkingen
en suggesties verwerken in het plan van aanpak voor de inspraak van de inwoners bij het
werken aan een nieuw bestemmingsplan voor het Dorp.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Anton Baarda, gemeentehuis tel. 535081 of
a.baarda@schiermonnikoog.nl
Kom op Verhaal - Informatiemarkt over LF2018
In 2018 is Leeuwarden/Friesland het hele jaar culturele hoofdstad van Europa. De werkgroep
‘Kom op Verhaal’ organiseert in 2018 bijzondere activiteiten op Schiermonnikoog waarbij
kunst, cultuur en identiteit centraal staan. Zo laten we zien hoe bijzonder ons eiland is. Een
gemeenschap van o.a. jutters en redders, verhalenvertellers en kunstenaars op een unieke
plek in Friesland. Op zaterdag 7 oktober van 15.00 tot 19.00 uur organiseert de werkgroep
een informatiemarkt in het Dorpshuis. Middels film, presentaties, miniworkshops, muziek,
kunst en nog veel meer krijgt u een goed beeld van wat er in 2018 allemaal gaat gebeuren.
U bent van harte welkom!

College verzoekt Hansa geen gebruik te maken van vergunning
Afgelopen dinsdag vond er een gesprek plaats met een woordvoerder en een communicatieadviseur van Hansa
Hydrocarbons, het bedrijf dat een flinke hoeveelheid gas heeft gevonden ten noorden van Schiermonnikoog. Om te zien of
er nog meer gas zit in nabijgelegen velden, gaat het bedrijf in de periode februari tot begin april 2018 opnieuw een
proefboring uitvoeren. Zij kunnen dit doen binnen de opsporingsvergunning uit 2015 die zij van de rijksoverheid hebben. Op
bijgevoegde kaarten is te zien waar het boorplatform deze zomer heeft gestaan en waar de nieuwe proefboring mogelijk zal
plaatsvinden.
Het bedrijf verwacht dat aan de westkant ook een winbare hoeveelheid gas in de bodem zit. Na de proefboring in voorjaar
2018 zal het bedrijf hoogstwaarschijnlijk een werkplan opstellen voor het winnen van gas uit deze locaties. Vervolgens
zullen ze een vergunning aanvragen voor het winnen van gas. Het idee is dat zij dan in tien tot twintig jaar tijd het gas naar
boven halen. Zij gaven aan dat ze van gas en olie zijn en niet van groen en duurzaam. Dat maakt ons nog ongeruster dan
we al waren.
Het college heeft een dringend beroep gedaan op het bedrijf om geen nieuwe proefboring te doen en af te zien van het
aanvragen van een exploitatievergunning. Het college is van mening dat de transitie naar duurzame energie niet zal
plaatsvinden zolang er gas wordt gewonnen. Gaswinning is niet meer van deze tijd.

Testvluchten met drones
ANWB Medical Air Assistance wil, onder andere in samenwerking met UMCG Ambulancezorg, enkele testvluchten
uitvoeren met drones naar Schiermonnikoog. Het gaat om tests om te zien of zij drones kunnen inzetten voor medische
doeleinden (bijvoorbeeld het met spoed brengen van medicijnen).
Middels een zienswijze aan de provincie hebben wij als college aangegeven dat wij positief staan tegenover deze specifiek
medische testvluchten. Van commerciële vluchten zijn wij geen voorstander omdat zij de rust verstoren. De drones vliegen
in principe naar de helikopterhaven op het eiland.
De initiatiefnemers hebben op dit moment nog een aanvraag lopen bij de provincie. Als bij de provincie een vergunning
wordt verleend, vinden de testen in de periode 15 oktober 2017 – 31 maart 2018 plaats. Het gaat om in totaal dertig
vluchten van drie verschillende soorten drones.
Huisvesting Sociaal Culturele Activiteiten
Op 17 oktober 2017 behandelt de gemeenteraad de notitie van het college over de mogelijkheden van toekomstige
huisvesting van diverse sociaal culturele organisaties op ons eiland. Het college heeft dit afgelopen maanden voorbereid en
hierover ook reeds van gedachten gewisseld met de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een tweetal oplossingsrichtingen
waarvan oplossingsrichting 1 de voorkeur geniet.
In grote lijn komt deze oplossingsrichting op het volgende neer:
- Alle museale activiteiten op het terrein van nautische ontwikkelingen, cultuur en historie samenbrengen in de voormalige
brandweerkazerne
- Voor de huidige opslag van materialen voor onze dorpsactiviteiten wordt een andere oplossing gezocht
- Kittiwake blijft behouden voor jeugdactiviteiten
- Het Dorpshuis en Bibliotheek behouden hun huidige functie
- Nader onderzoek realisatie nieuwbouw voor dagopvang/koffiekamer oudere inwoners. Dit heeft een hoge prioriteit.

Nieuw voertuig voor geneeskundige hulpverlening Schiermonnikoog
De Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie Schiermonnikoog,
beter bekend als het SIGMA team, heeft woensdag 4 oktober een nieuw
voertuig voor geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten gekregen. De
sleutel van het nieuwe hulpverleningsvoertuig werd door directeur
operations van UMCG ambulancezorg, Marieke Schnoing, overhandigd
aan de teamleider van het SIGMA team, Reinharda Groendijk.
Een Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie (SIGMA) is een groep
vrijwillige hulpverleners die ingezet kan worden wanneer de reguliere
(spoedeisende) medische hulpverlening voor bijvoorbeeld een ramp of
ongeval niet toereikend is. Het voornaamste doel van een SIGMA-team is
het logistiek en medisch ondersteunen van het AMBU-team op
Schiermonnikoog. Het doel is het redden van levens in een rampgebied
door slachtoffers zo veel mogelijk stabiel te maken voordat ze per
ambulance vervoerd kunnen worden naar een traumacentrum
of de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van een gewoon ziekenhuis.
De Waddeneilanden hebben in de structuur van de grootschalige geneeskundige hulpverlening een bijzondere positie. Bij
grote calamiteiten is bijstand van het vaste land niet overal snel beschikbaar. Dat geldt vooral voor de Friese eilanden Dat
betekent dat Schiermonnikoog in de eerste anderhalf tot twee uur van een groot incident ‘selfsupporting’ moeten zijn.
Daarom krijgt Schiermonnikoog een nieuw calamiteitenvoertuig, bemand door lokaal geworven en getrainde vrijwilligers, die
de ambulancezorg op het eiland ondersteunen. De standaarduitrusting is aangevuld met materialen voor advanced life
support. En vanwege de zware terreinomstandigheden op het strand en in de duinen zijn de GGB-voertuigen voor de
eilanden ook robuuster en voorzien van vierwielaandrijving.
Met dit nieuwe voertuig en een groep goed getrainde hulpverleners is het SIGMA team op Schiermonnikoog voorbereid op
calamiteiten en ongevallen.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 17 oktober 2017
Op dinsdag 17 oktober wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een raadsvergadering gehouden.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2017
Mededelingen

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Besluitvormend deel
Tijdelijke ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Van Gent
Thema’s bestemmingsplan Dorp
Onderhoudsplan wegen 2017-2026
Onderhoudsplan gebouwen 2017-2026
Locatie onderzoek busremise
Voorbereidingskrediet Nieuwestreek 1
2e Tussenrapportage
Aandelen Eneco

14.
15.
16.
17.

Opiniërend deel
Onderhoudsplan jachthaven 2017-2026
Accommodatiebeleid
VVV- subsidie overeenkomst
Krediet reparatie oude brandweergarage

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum
Vragenuur
Sluiting

U kunt de vergaderingen volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune . Alle raadsstukken
zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl

Ontheffing schenken zwak alcoholische dranken na afloop Devil’s trail
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van zwak
alcoholische dranken na afloop van de Devil's trail run op zaterdag 11 november 2017 in De Oorsprong, Heereweg 8 te
Schiermonnikoog. De ontheffing is geldig tussen 13.30 en 17.30 uur. (02-10-2017)
Evenementenvergunning Devil's trail run
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de Devil's trail run op zaterdag 11 november 2017
tussen 11.00 en 18.00 uur. Start en finish bij De Oorsprong, Heereweg 8. (02-10-2017)
Omgevingsvergunning Middenstreek 7
De omgevingsvergunning voor de bouw van een bijgebouw is verleend (04-10-2017)
Omgevingsvergunning Jacobspad 4
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de verbouw van een recreatiewoning (04-10-2017)
Omgevingsvergunning kappen Langestreek om de Noord 2
Aanvraag om omgevingsvergunning voor de kap van 2 sparren en een es op het perceel Langestreek om de Noord 2 te
Schiermonnikoog. De bomen zijn volledig uitgegroeid, belemmeren de lichtinval en er bestaat gevaar van omwaaien bij
harde wind. Er worden nieuwe bomen terug geplant. (04-10-2017)
Omgevingsvergunning kappen Martjeland 1
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een conifeer op het perceel Martjeland 1. De boom is volledig
uitgegroeid, veroorzaakt schade aan de bijbehorende woning en er is sprake van overlast door overmatige wortelgroei. (0410-2017)
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.

