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Energie uit vliegers

Openingstijden:

Kitepower was een van de vijftien startende ondernemers (start-ups) die van 14 tot en
met 17 mei op handelsmissie waren naar de Wadden. Zij waren daar op uitnodiging van
het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en Lab Vlieland. De start-ups willen onder andere graag ruimte om te
experimenteren op de eilanden. Zij spraken met politici en lokale ondernemers. De
aantrekkingskracht van start-ups kan gebruikt worden voor werkgelegenheid op de
eilanden.

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
Milieustraat:
Maandag: 13.15 uur - 14.15 uur
Woensdag: 13.15 uur - 14.15 uur
Donderdag : 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur
WMO loket
Maandag van 13:00 -15:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
30 mei
1 juni
6 juni
7 juni
19 juni
20 juni

WoonFriesland
spreekuur
Commissie
Bezwaarschriften
Grof huisvuil en Oud
papier
Streekarchivaris
Raadsvergadering
Inzameling KCA

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.

Burgemeester Ineke van Gent wil kijken of het mogelijk is om op Schiermonnikoog
energie op te wekken met grote vliegers. Het startende bedrijf Kitepower zoekt hier
experimenteerruimte voor. Het grote voordeel van kites is dat er van horizonvervuiling
nauwelijks sprake is omdat de vliegers op zeer grote hoogte opereren.

Meer informatie over de handelsmissie https://labvlieland.nl/trademission en de
handelsmissie naar de Wadden https://youtu.be/e9u4snKaduk

Leerlingenvervoer Schiermonnikoog schooljaar 2018-2019
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en
staat de basisschool op minimaal zes kilometer van uw woning of de school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs op minimaal zes kilometer afstand van uw woning? Dan
kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten.
Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet
onderwijs. De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de
school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders. Ook wordt er rekening
gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.
Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar Dokkum v.v.
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het
basisonderwijs geen bij hun persoonlijke situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen
op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de vaste wal
(Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd vervoer, zulks ter beoordeling aan
het college van burgemeester en wethouders, dat zich hierin laat adviseren door een
onafhankelijke ter zake deskundige. Ouders dragen zelf bij in de kosten van deze vorm
van vervoer. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van de
werkelijke kosten van het openbaar vervoer.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar
2018-2019 tot uiterlijk 15 juni 2018 via een aanvraagformulier bij het college indienen.
Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.schiermonnikoog.nl of verkrijgen bij Erica
de Vries via telefoonnummer (0519) 555 555.

Oud papier
Elke 1e woensdag van de maand haalt V.V. de Monnik het oud papier op. Daarnaast
kunt u oud papier deponeren in de daarvoor bestemde papiercontainers. Deze staan op
het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad.

Goedkoop energie besparen voor het MKB
De gemeente Schiermonnikoog en de provincie Fryslân starten een uniek
duurzaamheidsproject voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Met dit project kunt u tot
wel 60% energie besparen of uw eigen energie opwekken in uw bedrijfspand. Het project
is bedoeld voor bedrijven tot 1.500 m² zoals een hotel, restaurant, camping,
kantoorpand, winkel, zorgpraktijk of melkveehouderij. Kijk voor meer informatie op onze
website: in de gemeente > duurzaamheid.

Veranderingen op het strand

Het zal veel mensen zijn opgevallen dat ons strand aan de noordwestkant minder breed wordt. Bij de badstranden van
paal 3, 5 en 7 zijn de veranderingen met het blote oog zichtbaar. Op andere plekken groeit het strand juist flink aan.
Rijkswaterstaat houdt dekust in de gaten. Dit jaar kijkt Rijkswaterstaat nader naar de ontwikkelingen aan met name de
noordwestkant om te bezien of op termijn misschien maatregelen nodig zijn of dat de natuur zelf voor nieuw zand zorgt.
Rijkswaterstaat houdt ons hiervan op hoogte.
Landelijk kustbeleid
In 1990 is in Nederland afgesproken dat de kust niet structureel achteruit mag gaan.Jaarlijks laat Rijkswaterstaat de hele
kust meten. Waar nodig brengt Rijkswaterstaat met zandsuppleties extra zand aan op de kust. Om te bepalen of
zandsuppleties nodig zijn, vergelijkt Rijkswaterstaat de ligging van de kust met de zogenaamde basiskustlijn. Dit is een
referentielijn die de minimale gewenste ligging van de kust beschrijft. Ook op Schiermonnikoog is een basiskustlijn
vastgesteld. Behalve oostelijk van paal 10, daar mag de natuur volledig zijn gang gaan.
Overschrijding Basiskustlijn
Rijkswaterstaat verwacht dat de basiskustlijn op Schiermonnikoog op enkele plaatsen overschreden gaat worden. Bij
paal 5 zou dat in 2020 kunnen gebeuren. Deze overschrijding komt niet als een verrassing. De trend is dat de
Schiermonnikoogse kust zich op enkele plaatsen al een aantal jaren landinwaarts terugtrekt. Rijkswaterstaat verwacht
dat de kust op natuurlijke wijze weer zal aangroeien. Onder de waterlijn bewegen zandbanken zich namelijk vanuit het
zeegat richting de kust van Schiermonnikoog. Deze zorgen voor nieuwe aangroei van de kust. Of dit nu ook weer
gebeurt en of dit voldoende is om de achteruitgang van de kust op natuurlijke wijze te stoppen, weet Rijkswaterstaat nog
niet. Daarom laat ze dit jaar onderzoek doen naar de noordwestkust van Schiermonnikoog.
Het college van B&W heeft Rijkswaterstaat verzocht om na het onderzoek uitleg te geven aan bestuur en inwoners van
Schiermonnikoog. Wij houden u op de hoogte.

Bekendmakingen
Commissie Bezwaarschriften 1 juni 2018
Op 1 juni 2018 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een hoorzitting. De
commissie begint om 11 uur met de behandeling van het eerste bezwaarschrift. De behandeling van de bezwaarschriften is in
beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten om de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.
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)
Evenementenvergunning 61e editie Zang- en Muziekfestival
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een vergunning verleend voor de 61e editie van het Zang- en Muziekfestival op 1
en 2 juni 2018. (23-05-2018)
Evenementenvergunning Schierse Muziekronde
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor de Schierse Muziekronde op 16 juni
2018. (23-05-2018)
Ontheffing geluidsnormen 2 juni 2018
Het college van B&W heeft besloten een ontheffing van de geluidsnormen te verlenen ten behoeve van het 61e Zang- en
muziekfestival op 2 juni 2018. (23-05-2018)
Ontheffing geluidsnormen Schierse Muziekronde 16 juni 2018
Het college van B&W heeft ontheffing van de geluidsnormen verleend ten behoeve van de Schierse Muziekronde op 16 juni
2018. (23-05-2018)
Wegafzetting 2 juni 2018
Op zaterdag 2 juni 2018 zal tussen 11.00 en 15.30 uur de Nieuwestreek tussen het VVV tot aan de splitsing NIeuwestreekReeweg-Middenstreek (het gebied voor de muziekkoepel) worden afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. (23-052018)
Omgevingsvergunning Jachthaven nabij Reeweg 25
De omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een beeld c.a. is verleend (18-05-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 138
De omgevingsvergunning voor de verbouw en uitbreiding van een woning is verleend. (23-05-2018)
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.

