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Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
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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 14:00 -16:00 uur
Donderdag van 14.00 -16:00 uur
Kalender
9 aug
23 aug
24 aug

Streekarchivaris
Streekarchivaris
Commissie
bezwaarschriften

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.

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Duinbrand
Op donderdag 26 juli woedde een duinbrand aan de oostkant van het eiland. Het vuur
breidde zich snel uit tot ongeveer 1,5 hectare. De vrijwillige brandweer van
Schiermonnikoog kreeg bij het bestrijden van de brand hulp van het
ondersteuningspeloton en de boeren met giertanks. Ook werd het Sigmateam ingezet.
Daarnaast hielpen de mannen van Gebr. Van der Lee, politie, KNRM, gemeente en
nog veel meer eilanders.
Aan het eind van de middag was de brand onder controle.
Een geweldige samenwerking.
Onze dank gaat uit naar iedereen die zich heeft ingezet.

Rook- en stookverbod
Op 2 juli heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog
besloten om een rook- en stookverbod in te stellen. Dit in verband met de
aanhoudende droogte, warmte en wind
Dit verbod is onverminderd van kracht en houdt in dat het op Schiermonnikoog
verboden is om in het openbare buitengebied:
 te roken;
 voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te
laten vallen, weg te werpen of te laten liggen;
 open vuur te gebruiken, zoals een barbecue, vuurkorf, etc;
 kampvuren te houden.
Het verbod geldt niet alleen voor de bossen, duingebieden en natuurgebieden, maar
ook voor de wegen met bijbehorende bermen buiten het dorp!
En natuurlijk moet u ook voorzichtig omgaan met vuur en roken in het dorp en rond uw
eigen woning of bedrijf.
Gooi sigarettenpeuken niet weg maar deponeer ze in de daarvoor bestemde
asbakken.
Ga zorgvuldig om met uw barbecue of vuurkorf, voorkom vonken en hou bijvoorbeeld
een emmer met water of brandblusser bij de hand.

Beregeningsverbod vanaf 26 juli
Wetterskip Fryslân stelt met ingang van donderdag 26 juli een beregeningsverbod in.
Er mag dus geen grasland meer besproeid worden. De overige gewassen mogen
tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s beregend worden.
Momenteel is de vraag naar water groter dan het wateraanbod. Bij het huidig gebruik
lukt het niet voldoende om alle peilen in de poldersystemen goed te handhaven.
Door de aanhoudende droogte is er een onttrekkingsverbod van water uit
oppervlaktewater en uit grondwater voor beregening of irrigatie voor graslanden. Dit
geldt voor particulieren en agrariërs met uitzondering van openbare
sportvoorzieningen.
Meer informatie kunt u vinden op www.wetterskipfryslan.nl

Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden?
Voor verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gemeente.
Op de website www.verlorenofgevonden.nl kunt u alle gevonden en verloren
voorwerpen raadplegen en een voorwerp registreren als verloren of als gevonden.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie van het gemeentehuis via
telefoonnummer (0519) 535050.

Zomerse warmte: zó blijf je koel!
Het is warm in Fryslân! En er komen nog meer warme dagen aan. Met deze tips blijf je de hitte de baas: drink
voldoende, houd jezelf en je woning koel en zorg voor elkaar.
Weet wat je moet doen als het warm wordt!
Drink voldoende
Zorg ervoor dat je voldoende drinkt, ook als je geen dorst hebt. Je drinkt te weinig als je minder plast
dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Bedenk dat je ook ongemerkt veel vocht verliest
door transpiratie. Matig het gebruik van alcohol.
TIP: Zorg dat je altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als je naar buiten gaat of met de auto op
pad gaat.
Houd jezelf koel
Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag (tussen 12 en
16 uur).
TIP: Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor je boodschappen of wandeling. Neem een
(voeten)bad of douche. Zoek verkoeling onder een boom of bij water en slaap niet onder een te warme
deken.
Houd je woning koel
Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator
of, indien aanwezig, airconditioning. Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters open te houden
of ramen op een kier te zetten.
TIP: Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten
koeler is, zoals 's-avonds , 's-nachts, en 's-ochtends.
Zorg voor elkaar
Let bij warm weer extra op mensen in je omgeving die misschien jouw hulp kunnen gebruiken. Dat geldt
des te meer tijdens de vakantieperiode, wanneer familieleden en verzorgenden weg kunnen zijn.
TIP: Let extra op elkaar bij warm weer en steek een helpende hand toe. Weet wat je moet doen als

Asbest (1)
In een aantal artikelen in de komende nieuwsbrieven willen wij u informeren over asbest. Wilt u nu al meer weten
dan kunt u ons mailen (postbus20@schiermonnikoog.nl) of bellen (0519-535050). Lees ook onze website. U moet
het altijd bij ons melden als u asbest gaat verwijderen.
Herkennen van asbest
Zoals u misschien weet is asbest gevaarlijk als er asbestvezels vrijkomen. Wanneer u de vezels inademt, kunnen
deze na verloop van tijd tot ernstige ziektes leiden (bijv. longkanker). Het bewerken (zoals zagen, boren, breken)
van asbest is daarom niet toegestaan.
Maar hoe weet u of in bepaald bouwmateriaal asbest is gebruikt? Om het absoluut zeker te weten is niet eenvoudig.
Toch weten we vaak wel redelijk zeker dat bijvoorbeeld golfplaten op daken ‘verdacht’ zijn. Op de asbestwegwijzer
op de website ww.infomil.nl vindt u meer informatie wanneer materiaal asbesthoudend kan zijn.
Wij helpen u graag met het herkennen van asbestverdacht materiaal. Bij twijfel kunt u ons altijd bellen, dan komen
wij langs en kijken met u mee.
Stelregel is: als je het niet zeker weet, dan is het materiaal ‘verdacht’ en moet je het als asbest behandelen. Het is
dus asbest tot het tegendeel is bewezen!

Informatie en activiteiten Welzijnswerk
Kort verslag bezoek aan de pluktuin De Tuin naast de Branding, op 18 juli jl.
Door Esther Sarphatie, kwartiermaker Welzijn en Zorg
Na de succesvolle middag in de Balg, organiseerde Brenda, ouderenwerker op Schiermonnikoog samen met
Janneke van de pluktuin “De tuin naast de Branding” met veel enthousiasme de volgende activiteit: koffiedrinken en
taart eten met vers geplukt fruit uit de pluktuin van Janneke. Op een prachtige zonovergoten dag zaten we met een
grote gezellige groep aan de koffie en taart. Janneke vertelde eerst iets over de Pluktuin en iedereen liep op eigen
tempo een rondje om de groenten, de bloemen en het fruit te bewonderen.
Bij de koffie kwamen de verhalen van vroeger los. Ademloos luisterden we naar de verhalen. Zo had vroeger op het
eiland iedereen een eigen moestuin, vaak was dat de overtuin. Gezinnen waren zelfvoorzienend en zorgden voor
hun eigen fruit en groenten. Na school moest er eerst gewerkt worden in de moestuin, daarna huiswerk maken en

daarna pas spelen. In die volgorde. En af en toe was er bij het eten vlees, een konijn uit de duinen. In die tijd waren
er nog genoeg.
Na de tuinrondes en koffie met vruchtengebak plukte Janneke spontaan een bosje kleurige bloemen voor meneer
Kooistra. Net zo stralend als het zonnetje nam hij de bloemen in ontvangst. Dank Janneke, hier wordt iedereen blij
van en het is zeker voor herhaling vatbaar!

Informatie WMO-loket
Openingstijden WMO-loket
Donderdag 2 augustus is van 14.00 uur tot 16.00 uur de nieuwe kwartiermaker zorg en welzijn van
Schiermonnikoog, Esther Sarphatie, in het wmo-loket aanwezig. U kunt bij haar terecht voor vragen over wmo en
welzijn maar ook met uw ideeën of tips.
Maandag 6 augustus is het wmo-loket gesloten. Telefonisch kunt u via de voicemail een bericht achterlaten, u wordt
dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Donderdag 9 augustus is het weer geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Bekendmakingen
Preventie- en handhavingsplan Alcohol De Friese Waddeneilanden 2018-2021
Dit preventie- en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2018 – 2021 treedt in werking op de dag na
die van bekendmaking. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Schiermonnikoog op 3 juli2018
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Reeweg 9 te Schiermonnikoog”
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Reeweg 9 in
Schiermonnikoog” ter inzage. Het plan maakt de bouw van een nieuw bezoekerscentrum mogelijk.
Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van 1 augustus 2018 gedurende zes weken tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Schiermonnikoog (Nieuwestreek 5) of is in te zien via de website
(vul hiervoor “ruimtelijke plannen” in bij de zoekbalk).
Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen.
Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog.
Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak
maken met de heer A. Baarda.
Melding incidentele festiviteit (Beuthús, muziek)
Ten gehore brengen van live Muziek door The Toasters op 27 juli 2018 van 21.30-01.00 uur in Café It Aude Beuthús
(19-07-2018)
Incidentele festiviteit Afrikaanse muziek in het Dorpshuis
Op zondag 5 augustus van 20.00 tot (ma 6 augustus) 01.00 uur wordt er Afrikaanse percussie muziek (op djembé
en CD) ten gehore gebracht in het Dorpshuis aan de Torenstreek 18A te Schiermonnikoog. (19-07-2018)
Evenementenvergunning golftoernooi 'Schier Golft'
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor een kleinschalig
golftoernooi op 21 juli 2018 tussen 10 en 17.30 uur. (13-07-2018)
Ontheffing geluidsnormen Brasserie Om de Noord
Ontheffing overschrijden geluidsnormen is verleend aan Brasserie Om de Noord voor het ten gehore brengen van
muziek op:

17 juni 2018
accordeonist op het terras niet versterkt van 14.00 - 17.00 uur
15 juli 2018
concert met versterkte muziek in de tuin achter van 14.00 - 17.00 uur
10 augustus 2018
muziek 2 Tone licht versterkte muziek op het terras van 16.00- 19.00 uur
19 augustus 2018
dixielandmuziek in de tuin achter van 14.00 - 17.00 uur
14 september 2018 muziek op het terras van 15.00-17.00 uur (i.v.m. een besloten huwelijksfeest)
Omgevingsvergunning Willem Dijkstraat 10
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een overkapping is verleend. (18-07-2018)
Omgevingsvergunning Kappen Langestreek 70
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van
een dennenboom en een berk in de overtuin van het perceel Langestreek 70. De beide bomen worden verdrukt door
de overige bomen en beplanting. De dennenboom is volledig uitgegroeid en veroorzaakt overlast door
overhangende takken. Ook vindt herplant plaats van een nieuwe boom. (17-07-2018)
Omgevingsvergunning Vuurtorenpad 9
De omgevingsvergunning voor het geheel vervangen van een recreatiewoning is verleend. (25-07-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 7
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een dakkapel. (25-07-2018)
Omgevingsvergunning Badweg 145 (strand)
De omgevingsvergunning voor het (tijdelijk) plaatsen van een podium c.a. is verleend. (25-07-2018)

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.

