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Bereikbaarheid gemeentehuis in de zomerperiode

Openingstijden:

Spreekuur burgemeester en wethouders

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend
tussen 9 en 10 uur. Het spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen
over onderwerpen die spelen in onze gemeente.

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

Het eerstvolgende spreekuur is op 18 juli. U kunt een afspraak maken met Ineke van
Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het bestuurssecretariaat (Mariska of
Jacqueline), telefonisch (0519) 535050 of via e-mail
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

WMO loket
Maandag van 14:00 -16:00 uur
Donderdag van 14.00 -16:00 uur

Afvalscheiding op Schiermonnikoog

Kalender
11 juli
13 juli
18 juli
18 juli

Inloopspreekuur
WoonFriesland
Commissie
Bezwaarschriften
Schuldhulpverlening
Spreekuur College
(op afspraak)

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.

In de zomerperiode is de bereikbaarheid van de gemeente als volgt: van 9 juli tot 24
augustus kunt u ons telefonisch bereiken in de ochtend en op maandag- en
dinsdagmiddag. De ochtenden is het gemeentehuis geopend en wij helpen u dan graag.
U kunt ons ook altijd mailen via postbus20@schiermonnikoog.nl

Op Schiermonnikoog kunt u papier, glas, textiel, tuinafval en dergelijke gescheiden
inleveren. Voor groente- en fruitafval, kuststof, drankenkartons en metaal is
nascheiding goedkoper en efficiënter. Dat doet afvalverwerker Omrin voor de gemeente
Schiermonnikoog.
Afval scheiden en bewerken
Op Ecopark de Wierde bij Heerenveen komt dit afval in de scheidings- en
bewerkingsinstallatie. Hightech machines halen zoveel mogelijk herbruikbare
afvaldeeltjes uit deze afvalmix. Dit gebeurt bijna volledig automatisch.
Recycling en biogas
Herbruikbare grondstoffen uit het afval levert Omrin aan de verwerkende industrie. Deze
maken er bijvoorbeeld nieuwe producten van. Zo maken ze van gerecycled plastic
nieuwe afvalcontainers. Een mooi voorbeeld van het sluiten van kringlopen!
Voor organisch afval heeft Omrin een vergistingsinstallatie. Hiervan produceren ze
groengas.
Omrin haalt door nascheiding jaarlijks per huishouden 49 kilo kunststof uit het restafval.
Dit is twee keer zoveel als het landelijke gemiddelde!
Bezoek de website http://nascheiding.omrin.nl/ van Omrin voor meer informatie over
nascheiding.
Bezoek onze website voor meer informatie over afvalscheiding op Schiermonnikoog
(Afval, meldingen en milieu).

Nieuwe plaatsnaamborden
De medewerkers van de gemeentelijke buitendienst
hebben de plaatsnaamborden bij de ingangen van
de bebouwde kom vervangen. Dit blijkt goedkoper
en efficiënter te zijn dan eerst alle borden schoon
te maken, de plaatsnaam stickers te verwijderen en
daarna weer nieuwe stickers aan te brengen. Ook
zijn de nieuwe borden sterker, duurzamer en beter
bestand tegen graffiti e.d.

Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Op woensdag 18 juli is de afdeling schuldhulpverlening in het gemeentehuis van
Schiermonnikoog aanwezig. Wij bieden u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de
medewerkers. Dit gesprek kan plaatsvinden in het gemeentehuis of indien
noodzakelijk/gewenst bij u thuis. Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling
Schuldhulpverlening in Damwoude via (0511) 426161 tussen 9:00 en 11:00 uur
(maandag t/m donderdag).

Drones
Bij de gemeente komen geregeld vragen binnen over drones. Zo signaleren veel mensen drones in de omgeving
van de vuurtoren, maar ook de kwelders en duingebieden zijn populaire plekken om met een drone te vliegen en zo
de schoonheid van Schiermonnikoog te ‘vangen op camera’. Hoe mooi de beelden ook zijn, vliegen met een drone
kan de rust van mensen en dieren verstoren. Tijdens het bezoek van minister Van Nieuwenhuizen in mei vroeg
burgemeester Van Gent daarom al om strengere regels rondom het gebruik van particuliere drones.
Overigens verstoren drones natuurlijk niet altijd. Onderzoekers gebruiken drones voor het tellen van vogels. Dit
geeft minder verstoring dan lopen door het veld. Ook wordt gekeken naar de medische toepasbaarheid van drones.
Het is echter belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Zo mag je met een drone niet boven de bebouwde
kom en/of mensenmenigten vliegen. Je mag ook niet opzettelijk dieren verstoren. Daarnaast mag je niet in een
cirkel van drie kilometer rond de helikopterhaven vliegen. Deze cirkel omvat onder andere de dijk, polder, dorp,
bossen en een flink stuk van de kwelder. Op onze website vindt u meer informatie.

Overhangende takken en overhangend groen, daar kunt u iets aan doen
De inwoners van Schiermonnikoog besteden veel zorg aan hun tuin. De gemeente waardeert dit zeer. Het dorp ziet
er verzorgd uit. Maar op een aantal plekken hangen takken (te laag) over de openbare weg. Wanneer dit beplanting
uit uw tuin is, vragen wij u dit te verwijderen. Gaat het om groen op gemeentelijke grond, dan haalt de gemeentelijke
buitendienst dit natuurlijk weg.
Overhangende takken of ander groen kunnen hinder opleveren voor voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers en
auto's. Het kan ook gevaarlijk zijn bij storm. Zeker als de bomen nog volop in blad staan, is het gevaar van
afbrekende takken reëel. Iets dat we tijdens de afgelopen septemberstormen hebben kunnen zien. Het klimaat
verandert en die stormen beginnen steeds eerder in het najaar, als de bomen nog volop in blad staan. Wij vragen u
daarom om overhangende takken en ander groen van uw bomen en andere beplanting zoveel mogelijk te
verwijderen als dit (te laag) boven de openbare weg hangt.
De medewerkers van de gemeentelijke buitendienst snoeien de gemeentelijke bomen en struiken regelmatig en
verwijderen de takken die te laag boven de openbare weg hangen. Zij bekijken dan ook of er overhangend groen uit
tuinen aanwezig is. Mocht dit zo zijn, dan doen zij een briefje in de brievenbus waarin u vriendelijk verzocht wordt
om bepaalde snoeiwerkzaamheden uit te voeren.
Op deze wijze zorgen we samen, de inwoners en gemeente, voor een veilige en goed toegankelijke openbare
ruimte.
Tip: als u vragen hebt over het groen en het snoeien ervan, zowel in uw eigen tuin als daarbuiten, kunt u altijd
contact opnemen met de gemeentelijke buitendienst: postbus20@schiermonnikoog.nl of 0519-535084. De
medewerkers van de buitendienst zijn graag bereid u te woord te staan en te adviseren.

Kwartiermaker Welzijn en Zorg
Esther Sarphatie is met ingang van 1 juli aangesteld als Kwartiermaker Welzijn en Zorg op
Schiermonnikoog. Haar opdracht is om samen met professionals en vrijwilligers het
welzijnswerk op het eiland te optimaliseren voor alle inwoners van 0 tot 100+.
Even voorstellen:
Zolang als ik mij kan herinneren heb altijd ik water en zee opgezocht. Daarom vind ik het een
voorrecht om op Schiermonnikoog tijdelijk kwartiermaker te zijn. Wat een fantastisch eiland.
Samen met mijn man en twee kinderen woon ik op het water in Vreeland, een heel klein
dorpje aan de rivier de Vecht net op de grens van de provincie Utrecht en Noord Holland. Op
maandag en woensdag ben ik daar de komende tijd even niet, maar op Schiermonnikoog
Na mijn afstuderen heb ik veelal voor of bij gemeenten gewerkt, en altijd verbonden geweest
aan het welzijnswerk. Van huisuit ben ik een antropoloog en net als welzijnsprofessionals een mensen-mens,
gericht op het blij maken van anderen en daar waar nodig ondersteunen en begeleiden. Mijn werkdagen zijn
dinsdag en woensdag en U kunt mij bereiken op e.sarphatie@schiermonnikoog.nl en telefoonnummer 06-27102021

Wegafzetting Concours Hippique
In verband met het concours hippique zullen de wegen worden afgesloten op de volgende locaties:




Dinsdag 10 juli wordt van 12.30 uur tot 16.30 uur de Knuppeldam vanaf de Langestreek tot hoek Rijspolder
afgesloten voor alle motorvoertuigen (uitzondering Arriva). Fietsers en wandelaars kunnen passeren of route
kiezen via de Aisterbun.
Dinsdag 10 juli worden van 18.30 uur tot 21.00 uur Langestreek (tussen Nieuwestreek en Karelspad),
Karelspad, Torenstreek (tussen Langestreek en Middenstreek) Nieuwestreek en Middenstreek afgesloten
(uitzondering Arriva Nieuwestreek)
Woensdag 11 juli wordt van 10.30 uur tot 16.00 uur de Knuppeldam vanaf de Langestreek tot hoek Rijspolder
afgesloten voor alle motorvoertuigen (uitzondering Arriva). Fietsers en wandelaars kunnen passeren of route
kiezen via de Aisterbun.

Wegafzetting Strúnmarkten
In verband met de strúnmarkten zullen op de donderdagavonden 12, 19 en 26 juli en op 2, 9, 16, 24 en 30 augustus
2018 wegen worden afgesloten op de volgende locaties: Reeweg thv VVV, ingang Nieuwestreek vanaf de
Langestreek en Middenstreek thv Boersma’s appartementen. De Torenstreek blijft vrij toegankelijk vanaf de
Middenstreek. De Paaslandweg blijft vrij toegankelijk vanaf de Reeweg vanaf zuid. De afzettingen worden geplaatst
tussen 19.00 en 21.00 uur. In verband met de opbouw van de kramen wordt de Nieuwestreek vanaf 18.00 uur
afgesloten.

Informatie en activiteiten Welzijnswerk
Koffie drinken in de pluktuin
Woensdagochtend 18 juli om 10 uur gaan we koffie drinken in de pluktuin. Dit uitje is alleen bedoeld voor ouderen
die woonachtig zijn op het eiland.
Activiteit: Koffie drinken in de pluktuin met een eigengemaakt fruitig gebakje
Wanneer: Woensdagochtend 18 juli om 10:00 uur
Waar : De pluktuin aan de Heereweg, goed te bereiken via het terrein van Kampeerboerderij De Branding
Dus heeft u altijd al eens willen kijken bij de pluktuin en is het er nooit van gekomen, of heeft u gewoon zin in een
gezellige ochtend? Geef u dan nu op via telefoonnummer 06-11747822 of een stuur een e-mail naar:
welzijn@schiermonnikoog.nl
Mocht het slecht weer zijn dan verplaatsen we de activiteit naar woensdag 25 juli. Voor mensen die slecht ter been
zijn wordt vervoer geregeld.

Bekendmakingen
Rook- en stookverbod in bossen en op natuurterreinen
In verband met de aanhoudende droogte, warmte en wind heeft het college van burgemeester en wethouders van
Schiermonnikoog besloten om vanaf 2 juli 2018 op basis van artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) een rookverbod in te stellen in bossen en op natuurterreinen.
Dit verbod houdt in dat het op Schiermonnikoog met ingang van maandag 2 juli verboden is om in bossen, op heide- en
veengronden, in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan:
 te roken gedurende de periode tot 1 augustus 2018;
 voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten
liggen.
Op grond van art. 5:17 APV is het reeds verboden om vuur te stoken in de natuur. Verleende kampvuurontheffingen
worden ingetrokken voor de periode 2 juli tot 1 augustus 2018 (art. 1:6 sub b APV). Ook worden er geen nieuwe
kampvuurontheffingen in de genoemde periode verleend (art. 1:8 sub b APV).
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de einddatum van dit verbod worden gewijzigd.
Commissie Bezwaarschriften 13 juli 2018
Op 13 juli 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)
Melding incidentele festiviteit
Op 28 juli 2018 wordt in de kantine van camping Seedune muziek ten gehore gebracht in het kader van het
Schiersongfestival (26-06-2018)
Melding incidentele festiviteit Kooipad 1
Op vrijdag 29 juni 2018 zal er in verband met een incidentele festiviteit op locatie (binnen) aan het Kooipad 1 te
Schiermonnikoog vanaf 21.30 uur tot uiterlijk zaterdag 30 juni 2018 1.00 uur mechanische muziek door een DJ ten gehore
gebracht worden.
Evenementenvergunning locatietheater Bleekneusjes
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor de theatervoorstelling
'Bleekneusjes' door de stichting Mediaridders, uit te voeren op 27, 28 en 29 juli 2018 (26-06-2018)
Evenementenvergunning beachsoccertoernooi
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het beachsoccertoernooi op 7
en 8 juli op het strand voor paviljoen De Marlijn. (28-06-2018)

Evenementenvergunning muziekoptredens Shantykoor Gin See to Heigh
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor optredens van het shantykoor
Gin See to Heigh op de woensdagavonden van 21.30 uur tot 22.45 uur in juli, augustus en op 5 september in
muziekkoepel het Beukennootje aan de Reeweg te Schiermonnikoog. (03-07-2018)
Evenementenvergunning Kom op Verhaal
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend aan de Stichting Natuurlijk
Schiermonnikoog voor diverse activiteiten in het kader van het project Kom op Verhaal en LF 2018. (03-07-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 6
De omgevingsvergunning voor een interne aanpassing is verleend. (27-06-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 7
De omgevingsaanvraag voor een dakkapel is buiten behandeling gesteld. (27-06-2018)
Omgevingsvergunning Middenstreek 6
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van en pergola (legalisatie) (27-06-2018)
Omgevingsvergunning Elimpad 12
De aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken (05-07-2018)
Omgevingsvergunning Voorstreek 8
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bijgebouw is verleend. (05-07-2018)
Omgevingsvergunning Reeweg 7
De aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken. (05-07-2018)
Omgevingsvergunning Badweg 31
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor de uitbreiding van een recreatiewoning. (05-07-2018)
Omgevingsvergunning Kappen Langestreek 70
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een dennenboom en berk in de overtuin van het perceel
Langestreek 70. De bomen zijn verdrukt door de overige beplanting en bomen en veroorzaken overlast door
overhangende takken. (29-06-2018)
Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009: toevoegen nieuw artikel 2.12 a “Hinderlijke beplanting
of gevaarlijk voorwerp”
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 april
2018 de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog 2009 heeft vastgesteld.
Artikel 1
Toegevoegd wordt artikel 2.12 a
Artikel 2.12a Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp
1. Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het
wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of dat er op andere wijze voor het wegverkeer hinder of gevaar
ontstaat.
2. Het college kan in het belang van de veiligheid op de weg nadere regels stellen ten aanzien van hinderlijke
beplanting en gevaarlijke voorwerpen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag nadat dit besluit is gepubliceerd.
De verordening ligt ter inzage in het gemeentehuis en wordt gepubliceerd op 29 juni 2018
Beleidsregels overhangend groen en gevaarlijke voorwerpen op openbaar gebied Schiermonnikoog 2018
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat zij op 24 april 2018 de beleidsregels overhangend
groen en gevaarlijke voorwerpen op openbaar gebied Schiermonnikoog 2018 hebben vastgesteld.
De beleidsregels treden in werking op de dag nadat ze zijn gepubliceerd en liggen ter inzage in het gemeentehuis. Ook
worden ze gepubliceerd op 29 juni 2018
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.
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.

