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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.

Kinderopvang Schiermonnikoog
Het college van burgemeester en wethouders is verheugd te kunnen melden dat er in
januari 2018 opnieuw een kinderdagverblijf opent op Schiermonnikoog. Wij informeren
belangstellenden graag op dinsdag 12 december om 15.00 uur in de basisschool.
Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) zal een kinderdagverblijf (0-4 jaar) en de
buitenschoolse opvang (4-12 jaar) gaan verzorgen in de basisschool. Daarnaast zal SKF
ook de peuterspeelzaal gaan beheren.
Uitnodiging informatiemiddag
Wij nodigen belangstellenden graag uit voor een informatiemiddag op dinsdag 12
december 2017 om 15.00 uur in de basisschool. Stichting Kinderopvang Friesland zal
hierbij aanwezig zijn.
Hou rekening met elkaar in het verkeer
Wie fietst er niet graag over ons prachtige eiland? Er is immers prachtige natuur en het
is veilig. Toch komt het wel eens voor dat fietsers, automobilisten en voetgangers last
van elkaar hebben. Dat heeft niet alleen te maken met de drukte op straat, maar ook met
gedrag. Wij, het college van burgemeester en wethouders, denken dat het op een
simpele manier prettiger en veiliger kan.
Wij denken daarbij aan het volgende:
 Hou rekening met elkaar. Verkeersregels gelden niet alleen voor automobilisten
maar ook voor fietsers en voetgangers
 Hou rekening met elkaars snelheden, mogelijkheden en beperkingen. Iemand op
een racefiets of een e-bike heeft een andere snelheid dan ouderen en kinderen
op een ‘gewone’ fiets. Blijf rustig als iemand niet snel genoeg aan de kant gaat
 Op de fietspaden is vaak te weinig ruimte om naast elkaar te fietsen. Beknibbel
dan niet op die afstand, maar ga achter elkaar fietsen
 Hou als automobilist en beroepsvervoerder (taxi, bus, vrachtwagen e.d.)
rekening met de situatie op de weg , rij voorzichtig en niet te hard
 Probeer het dorp met de auto te mijden als het er al druk is, bijvoorbeeld tijdens
de aankomst van de veerboot.
Als alle weggebruikers, eilanders en gasten, meer oog voor elkaar hebben en elkaar
aanspreken op gedrag dat niet past, houden we Schiermonnikoog veilig voor iedereen.
Impuls duurzaamheid
Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Daarom heeft de
gemeenteraad vorig jaar ingestemd met de ‘Impuls Duurzaamheid Schiermonnikoog’. In
deze impuls worden verschillende projecten benoemd die een bijdrage leveren aan de
verduurzaming van ons eiland.
Voor twee van deze projecten heeft het college een voorstel voorgelegd aan de
gemeenteraad. In de raadsvergadering van a.s. dinsdag bespreekt de raad deze
onderstaande voorstellen:




Het stimuleren van energiebesparing en duurzame opwekking via legesvrijstelling.
Aan de raad wordt voorgesteld geen leges te heffen over dat deel van de
bouwkosten dat betrekking heeft op bouwactiviteiten voor het verduurzamen van
bestaande woningen en bedrijfspanden.De bouwkosten waarover maximaal
geen leges worden geheven bedraagt €20.000,-.
Het realiseren van een postcoderoos op een van de boerderijdaken.
Aan de raad wordt voorgesteld een lening te verstrekken aan Energiecoöperatie De
Sintrale t.b.v. de realisatie van een zogenaamde postcoderoos. Met dit project wordt
het dak van een boerderij gebruikt om er 200 zonnepanelen op te plaatsen.
Vervolgens kunnen de mensen uit het dorp, die wonen binnen het beschermd
dorpsgezicht, deze panelen ‘kopen’ omdat het binnen het beschermd dorpsgezicht
vrijwel onmogelijk is om op het eigen dak zonnepanelen te plaatsen.

Meer informatie over beide raadsvoorstellen vindt u op de gemeentelijke website via:
https://bestuur.schiermonnikoog.nl/Vergaderingen/Raad/2017/12-december/20:00/

Woensdag 20 december 2017 inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk afval)
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 20 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 20 december 2017 weer aanbieden. De rode of groene bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten.
De bekende “chemokar” komt het afval bij u ophalen.
U dient het KCA voor 10.00 uur ’s-ochtends langs de weg te plaatsen. Na de route staat de chemokar van 14.30 –
15.30 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.
Militaire oefening
Van 11 t/m 15 december 2017 wordt er een geplande militaire oefening gehouden. Deze zal zich afspelen in het
gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen. Bij deze oefening
worden o.a. straaljagers en helikopters ingezet. 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
Herinschrijven alle woningzoekenden voor actualiseren register
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, moet deze inschrijving voor
1 januari 2018 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die zich na 1 september 2017 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)
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2018, 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
Tijdelijke standplaatsvergunning oliebollen/warme dranken Reeweg
Het college heeft besloten een standplaatsvergunning te verlenen voor het verkopen van oliebollen en warme dranken ten
tijde van het carbidschieten op 31 december aanstaande. Standplaats zal worden gekozen aan de Reeweg ter hoogte van
de 'Blauwe Palen'. (04-12-2017)
Evenementenvergunning plaatsen kunststof ijsbaan Wantij
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het plaatsen van een kunststof ijsbaan aan
de Langestreek (voor de Inspecteur Boelensschool) op 27 en 28 december 2017. (04-12-2017)
Aanwijzen plaats carbidschieten
Het is verboden om met carbid te schieten. Dit verbod geldt niet tijdens de viering van oud en nieuw (31 december tussen
13.00 uur en 1 januari om 01.00 uur) op aangewezen locaties. De gewenste locatie moet eerst worden gemeld bij de
gemeente, om toestemming te krijgen van de burgemeester. Het aanwijzingsbesluit wordt dan, voorzien van
veiligheidsvoorschriften, aan de melder toegezonden. De voorschriften worden gesteld op het gebied van openbare orde en
veiligheid.
Op 28 november 2017 is besloten om twee gebieden aan te wijzen waar met carbid geschoten mag worden. Die gebieden
zijn: de Willemshof (tussen middernacht en 01.00 uur) en de Reeweg thv de ‘blauwe palen’ (tussen 13.00 en 16.00 uur). De
verzoeker, carbidvereniging Oerend Hard Schiermonnikoog, is op de hoogte gebracht van de veiligheidsvoorschriften. (0412-2017)

Collectieve festiviteiten 2018
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat op de volgende dagen de normaal geldende geluidsvoorschriften voor
horeca-inrichtingen niet van toepassing zijn. Dit betekent voor de woonomgeving dat op deze dagen enige geluidsoverlast
valt te verwachten. Gedurende deze collectieve festiviteiten moeten de horecaondernemers wel de redelijkerwijze mogelijke
maatregelen treffen om overlast te voorkomen.
Hierbij maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog bekend dat zij in hun vergadering d.d. 28
november 2017 op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog het volgende hebben
besloten:
Als collectieve festiviteiten voor het jaar 2018 voor de gehele gemeente aan te wijzen:
Koningsdag op vrijdag 27 april 2018 van 20.00 tot 03.00 uur;
Kallemooi van zondag 20 mei tot en met dinsdag 22 mei 2018 dagelijks van 20.00 tot 03.00 uur;
Oud en nieuw, de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019, van 20.00 tot 03.00 uur.
Inrichtingen die vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer kunnen van deze collectieve
festiviteiten gebruik maken.
De volgende algemene voorwaarden gelden:
a) De festiviteit dient binnen de inrichting plaats te vinden, dus niet op het terras of
elders buiten de inrichting (ramen en deuren gesloten);
b) Voorkomen dient te worden dat overmatige of onnodige hinder ontstaat;
c) Bij overmatige of onnodige hinder hebben de politie en de gemeente door of namens
het college van burgemeester en wethouders, de mogelijkheid in te grijpen. De
aanwijzingen die daarbij worden gegeven dienen te worden opgevolgd;
d) De gebruiksvergunning die op de inrichting van toepassing is blijft tijdens de aangewezen
dagen van toepassing; hierbij is onder meer het maximum aantal bezoekers en het
vrijhouden van de nooduitgangen van belang.
Voor meer informatie: afdeling publiekszaken, telefoonnummer 0519-535050
Omgevingsvergunning Kappen Zevenhuizen 9
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van drie populieren op het perceel Zevenhuizen 9 te
Schiermonnikoog. De bomen zijn ernstig beschadigd tijdens de orkaan van 28 oktober 2013 en vormen een gevaar voor de
omgeving. (04-12-2017)
Omgevingsvergunning Colijnholte 8
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitbreiding van een recreatiewoning. (06-12-2017)
Omgevingsverguning Ds H W Hundlingiuspad 4
De omgevingsvergunning voor de verbouw woning is verleend. (06-12-2017)
Omgevingsvergunning Jacobspad 4
De omgevingsvergunning voor de verbouw van de recreatiewoning is verleend. (06-12-2017)

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.

