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Schiermonnikoog voor statiegeld en tegen het oplaten van ballonnen
De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft dinsdag 13 maart unaniem een motie
aangenomen voor de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes. De gemeente
schaart zich hiermee achter de breed gedragen statiegeldalliantie. Daarnaast wil het
college van Burgemeester en wethouders kijken naar mogelijkheden om het oplaten van
ballonnen binnen de gemeente te verbieden.
Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en
milieuorganisaties hebben zich verenigd in de Statiegeldalliantie, een initiatief van
Recycling Netwerk Benelux. Het doel is om een gezamenlijk geluid vóór statiegeld op
blikjes en plastic flessen te laten horen richting de Nederlandse en Belgische regering.
Zowel doppen als plastic flesjes staan in de top 10 van meest gevonden afvalitems op
de Nederlandse stranden. Ook op Schiermonnikoog zijn plastic flessen en resten van
ballonnen veel langs de vloedlijn te vinden. Mens en dier zijn gebaat bij een schoon
strand.

WMO loket
Maandag van 13:00 -15:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur

Meer informatie over de statiegeldalliantie: https://statiegeldalliantie.org/

Kalender
21 mrt

Voor het Welzijnswerk op Schiermonnikoog is de gemeente op zoek naar nieuwe
personeelsleden. Dit heeft te maken met de veranderingen in het Welzijnswerk op
Schiermonnikoog en het opheffen van de Stichting Welzijn Schiermonnikoog. Hiermee
vallen de welzijnstaken voortaan direct onder de gemeente en besteden wij deze niet
meer uit.
Het werk dat SWS deed, zoals WMO en peuterspeelzaal, gaat gewoon door. We zetten
ook Ouderenwerk en Jeugd- en Jongerenwerk voort, maar de wijze waarop we dat
invullen zal mogelijk iets veranderen. Voor de WMO-taken blijven wij samenwerken met
de DDFK-gemeenten aan de wal.
De vereffenaar van de huidige SWS heeft de gemeente nader geïnformeerd over de
stand van zaken met betrekking tot de huidige personeelsleden. In zorgvuldig overleg
met de huidige personeelsleden heeft de vereffenaar voor iedereen een gepaste
oplossing gevonden. Concreet betekent dit nu dat we als gemeente een tweetal
vacatures kunnen openstellen. Dat betreffen de vacatures Ouderenwerker en
Kwartiermaker Zorg en Welzijn. Beide vacatures kunt u vinden op onze website.
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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.

Veranderingen Welzijnswerk

Inloopmiddag over (trillings)overlast van elektrische bussen
Op maandag 26 maart tussen 14.00 en 16.00 uur houden wij in het gemeentehuis een
inloopmiddag over de inzet en mogelijke (trillings)overlast van de elektrische bussen. In
de vorige nieuwsbrief stond hierover meer informatie.
U gaat tijdens de inloopmiddag in persoonlijk gesprek met en/of klachten over de inzet
van de bussen. Meld u daarom aan voor dinsdag 20 maart, met vermelding van uw emailadres en telefoonnummer, bij postbus20@schiermonnikoog.nl of telefonisch via
(0519) 535050. Daarna ontvangt u zo snel mogelijk het tijdstip (tussen 14.00 en 16.00
uur) waarop u wordt verwacht voor het gesprek.
Tijdens die middag zijn drie personen aanwezig:
 Mevrouw E. Sloots, beleidsmedewerkster bij de Provincie Fryslân;
 Mevrouw L. Glasbergen, exploitatiemanager Arriva Fryslân;
 De heer G. Heeringa, wethouder gemeente Schiermonnikoog.
Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de inloopmiddag.

Woensdag 21 maart 2018 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 21 maart 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 maart 2018
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 ’smorgens 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 G. Kok. U kunt hem telefonisch benaderen: 06-12740802.

Tips om muggen te voorkomen
De zomerperiode is een tijd om lekker veel buiten te zijn. Niet alleen in de vrije natuur, maar ook in uw eigen tuin. Helaas
maken muggen soms deel uit van die omgeving. Gelukkig valt overlast door muggen meestal mee. Dat is vooral
afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar u kunt zelf ook veel doen om de aanwezigheid van muggen zoveel
mogelijk te voorkomen.
Muggen planten zich voort in stilstaand water in de tuin of op het balkon, bijvoorbeeld in bakjes, bloempotten, flessen of
verstopte dakgoten. Zorg er daarom voor dat in uw woonomgeving geen vochtige plaatsen en/of plekken met stilstaand
water zijn. Bijvoorbeeld door onderstaande maatregelen te nemen:
 Zet lege potten en bakken in de tuin op hun kop, zo blijft er geen laagje water staan wanneer het regent.
 Maak elk voorjaar (verstopte) dakgoten schoon om te voorkomen dat er een laagje water in blijft staan.
 Laat geen emmers met zoet water in je tuin of op je balkon staan, gooi ook gieters met overgebleven kraan- of
regenwater meteen leeg.
 Dek uw regenton af, of gooi een laagje olijfolie of zonnebloemolie op het water in de ton.
 Bewaak de kwaliteit van het water in vijvers en plaats een pompje of fontein, zodat het water in beweging komt.
 Maai het gras en haal het onkruid uit de tuin, dan hebben muggen geen lekker plekje meer. Ze verstoppen zich
graag op warme, natte en vochtige plekken. Als het gras gemaaid en het onkruid verwijderd is, is het een stuk minder
vochtig.
 Zet planten in je tuin die muggen niet prettig vinden. Muggen mijden namelijk planten die ze niet lekker vinden ruiken.
Denk hierbij onder andere aan lavendel, rozemarijn en geraniums.
 Kijk ook of er stilstaand water in de kruipruimte staat.
 Reinig regelmatig afvoerputjes met een borstel en spoel de afvoerbuizen door met heet sodawater.
Met bovengenoemde maatregelen kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van muggen in uw
woonomgeving.

Onderzoek GGD Fryslân naar gezondheid Friese kinderen
GGD Fryslân start vanaf deze maand met het onderzoeken hoe gezond de Friese kinderen zijn. Een willekeurige groep
ouders/verzorgers van kinderen tussen de 0-12 jaar in de provincie Fryslân hebben per brief een uitnodiging ontvangen
om deel te nemen aan het onderzoek, de zogenaamde Kindmonitor.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Zo krijgt de GGD en ook de gemeente een goed beeld
van de gezondheid van kinderen uit Fryslân. GGD Fryslân zal de resultaten gebruiken om gemeenten te adviseren.
Hiermee kan de gemeente haar beleid maken voor de gezondheid en veiligheid van Friese kinderen. Voorbeelden zijn
projecten die scholen doen op het gebied van gezond eten en drinken, bewegen, pesten enzovoort. De resultaten van het
onderzoek worden anoniem verwerkt.
Meer informatie over het onderzoek staat op de website www.ggdfryslan.nl/kindmonitor

Bekendmakingen
Evenementenvergunning Schiersong Festival
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een singer/songwritersfestival op de locatie
standplaats Paal 3 op 29 juli 2018 tussen 20.00 en 23.00 uur. (09-03-2018)
Omgevingsvergunning Jachthaven
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het maken van een natuurbeeld nabij het jachthavengebouw. (14-03-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 90
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een overkapping. (14-03-2018)
Omgevingsvergunning Bouwe Tieuwn 1-15

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van erfafscheidingen is verleend. (14-03-2018
Omgevingsvergunning Martjeland 2

De omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning is verleend. (14-03-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 80
De beslistermijn van de omgevingsvergunning is met max. 6 weken verlengd. (14-03-2018)
Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars
Op 13 maart 2018 heeft de burgemeester van Schiermonnikoog besloten 19 verkeersregelaars aan te wijzen ten behoeve van de
monnikenloop op zaterdag 24 maart 2018. (14-03-2018
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.

Verkiezing van de leden van de gemeenteraad Schiermonnikoog
en het referendum op woensdag 21 maart 2018
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Schiermonnikoog en voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Wiv).
Een nieuwe gemeenteraad?
De gemeenteraad beslist namens inwoners over de plannen van de gemeente. Het is belangrijk dat
raadsleden goed weten wat inwoners willen. Door te stemmen laat u weten wat u belangrijk vindt. Kijk op
onze website voor informatie over de gemeenteraadsverkiezing en de politieke partijen.
Voor of tegen de Wiv?
Naast de verkiezing voor een nieuwe gemeenteraad houdt de rijksoverheid op woensdag 21 maart ook een
raadgevend referendum. Bij het referendum kunt u stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Deze wet gaat over het werk van de Nederlandse inlichtingenen veiligheidsdiensten: wat zijn hun taken, welke middelen mogen ze daarvoor inzetten en hoe is het toezicht
geregeld? Meer informatie over deze wet vindt u op www.referendumwiv2017.nl.
Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs
Als u kiesgerechtigd bent voor de verkiezing van de gemeenteraad en/of het
referendum dan heeft u begin maart uw stempas(sen) ontvangen. Gaat u stemmen
op 21 maart? Neem dan uw stempas(sen) én een geldig identiteitsbewijs mee naar
de stembus. Zonder een stempas én een identiteitsbewijs kunt u uw stem niet
uitbrengen.
Stempas kwijt?
Bent u uw stempas kwijt? U kunt tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur
een vervangende stempas aanvragen bij de Publieksbalie. Mocht u alsnog uw
“oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met
de nieuwe stempas.
Waar kunt u stemmen
U kunt stemmen in het stemlokaal Gemeentehuis, Nieuwestreek 5. Het stemlokaal
is geopend van
07.30 uur tot 21.00 uur. Het stemlokaal is toegankelijk voor mindervaliden.
Iemand anders gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen.
Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam
invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. Deze gemachtigde moet ook een kopie van
een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. De gemachtigde kan iedereen zijn die in
Schiermonnikoog woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. De gemachtigde brengt
tegelijk zijn/haar eigen stem uit.
Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Schiermonnikoog woont maar wel
een stempas heeft ontvangen voor deze stemming.
U wilt gaan stemmen in een andere gemeente (alleen voor het referendum)
Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n
kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar
wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u
dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van
kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.
Informatie
Bij bureau Verkiezingen kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot deze verkiezingen. Telefonisch
bereikbaar via 0519-535050 of via e-mail j.frijters@schiermonnikoog.nl.
Informatie over de verkiezing kunt u ook vinden op onze website www.schiermonnikoog.nl.

