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Wegenrenovatie najaar 2018
Maandag 17 september 2018 begint aannemer Stiva met een grootschalige
wegrenovatie in onze gemeente. De komende maanden worden de volgende wegen
gerenoveerd:







Oosterreeweg;
Willem Dijkstraat vanaf de Paaslandweg tot de FH Gasaustraat;
Burgemeester v.d. Bergstraat;
Van Starkenborghstraat;
Burgemeester v.d. Wormstraat;
Badweg vanaf de Langestreek tot de afslag Noorderstreek.

De aannemer gaat de werkzaamheden gefaseerd (per straat) uitvoeren. Voorafgaande
aan iedere fase informeren wij de betreffende bewoners. Ook houden wij u via de
gemeentelijke nieuwsbrief en de gemeentelijke website op de hoogte van het verloop
van de werkzaamheden.

Stremming Oosterreeweg vanaf de Heereweg tot de afslag FH Gasaustraat
Vanaf maandag 17 september 07.30 uur is de Oosterreeweg, het gedeelte tussen de
Heereweg en de afslag FH Gasaustraat, afgesloten voor alle verkeer. De weg wordt
gerenoveerd. Naar verwachting duren de werkzaamheden ca. 3 weken.

Tjebbeglop tijdelijk afgesloten
Inzamelen KCA
Streekarchivaris

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 verband met bouw- en sloopwerkzaamheden is de Tjebbeglop tijdelijk afgesloten voor
alle verkeer. Vanaf maandag 10 september tot zaterdag 22 september is de Tjebbeglop
volledig afgesloten.
Gedurende de bouwtijd zal de Tjebbeglop incidenteel worden afgesloten. Dit wordt
aangegeven met hekken. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind
november.

Einde Rook- en Stookverbod
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog deelt
mede dat het Rook- en Stookverbod dat sinds 2 juli 2018 in de gemeente
Schiermonnikoog van kracht is, niet langer verlengd is zodat dit met ingang van 1
september 2018 is verlopen.
De doorlopende kampvuurontheffingen voor GRAS en Paal 3 zijn per 1 september 2018
hervat.

Gemeente Schiermonnikoog geëindigd als vijfde met Wecycle-inzamelactie
De gemeente Schiermonnikoog deed mee aan de Wecycle-inzamelactie voor
afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste). Door e-waste in te leveren
bij Spar Brunekreef konden inwoners punten sparen voor het lokale goede doel.
Hiermee maakten de dierenweide Witte Winde en de koffiekamer voor ouderen ieder
kans op een cheque van € 500,--. De 25 gemeenten met de meeste punten per
inwoner, ontvangen van Wecycle een sponsorcheque van 1.000 euro voor het gekozen
lokale goede doel.
Met 1061.6 punten is Schiermonnikoog geëindigd op de vijfde plaats. Hierdoor
ontvangen de goede doelen elk een cheque van € 500,-.
De Wecycle-inzamelactie heeft als doel het inleveren van vooral kleine elektrische
apparaten en spaarlampen te stimuleren. Al het e-waste dat wordt ingeleverd laat
Wecycle optimaal recyclen. Door recycling blijven grondstoffen behouden en komen
schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.
Wij danken alle inwoners voor het meedoen aan deze actie.

Asbest (4) (slot)
In een aantal artikelen in de afgelopen nieuwsbrieven hebben wij u geïnformeerd over asbest. U kunt alle informatie
nalezen op onze website. Voor meer informatie kunt u ons ook mailen (postbus20@schiermonnikoog.nl) of bellen
(0519-535050). U moet het altijd bij ons melden als u asbest gaat verwijderen.
Zwerfasbest
Asbest is een materiaal waar we voorzichtig mee moeten zijn. Asbest dat over uw terrein zwerft vinden wij daarom
echt een probleem. Wij letten daar extra op. Treffen we zwerfasbest aan dan komen we onmiddellijk in actie. Het
belangrijkste is dat het ‘besmettingsgevaar’ wordt weggehaald. Pas daarna gaan we onderzoeken hoe dit asbest er
komt en of we mogelijk kosten kunnen verhalen.
Asbestverbod daken
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Met het verstrijken van de tijd raakt elk
asbestdak op den duur verweerd. Van een verweerd asbestdak kunnen asbestvezels vrijkomen die met het blote oog
niet zichtbaar zijn. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Het verbod op asbestdaken
is een middel om de hoeveelheid asbest in de leefomgeving te verminderen. Op dit moment is dit verbod nog niet van
kracht, maar dat het verbod er komt, is zeker. Wij houden u op de hoogte.

Opruimplicht paardenmest
Op Schiermonnikoog geldt een opruimplicht voor paardenmest op en naast de openbare weg. Helaas constateert het
college dat de afgelopen tijd er regelmatig weer mest op de weg blijft liggen of dat deze in de berm geveegd wordt.
Ook dit laatste is verboden!
In 2017 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Schiermonnikoog aangepast vanwege
aanhoudende klachten over niet opgeruimde paardenmest op en naast de openbare weg. In de APV is bepaald dat
mest direct dient te worden opgeruimd (verwijderd) en waarbij aanspanningen verplicht zijn een opvangmogelijkheid
zak bij zich te hebben om mest direct op te kunnen ruimen. Niet naleving van deze APV bepalingen kan bestraft
worden met een boete.
Graag brengt het college bij een ieder die zich aangesproken moet voelen, de opruimplicht onder de aandacht.

Militaire oefening
Van 17 tot en met 21 september 2018 wordt er een geplande militaire oefening gehouden. Deze zal zich voornamelijk
afspelen op het militaire oefenterrein De Marnewaard maar waarbij ook geoefend wordt in het gebied tussen Dokkum
en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening waarbij er in dit gebied vliegbewegingen
van straaljagers en drones en ook grondbewegingen over openbare wegen waarneembaar kunnen zijn. Mocht u van
deze oefening schade ondervinden dan kunt u dit melden bij
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030 – 2180420,
jdvclaims@mindef.nl

Informatie en activiteiten Welzijnswerk
Onderstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. Wilt u mee? Geef u dan op
bij Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Koffie drinken in het Koningshuis
Woensdag 12 september
Tijd: 10.00 uur
Eigen bijdrage: geen
Gezellig koffie drinken en rondkijken in het Koningshuis. Er is ook iemand aanwezig van ’t Heer en Feer om iets te
vertellen over de tentoonstelling. ‘Kom op verhaal in het Koningshuis’ en meld u aan vóór maandag 10 september.

Informatie WMO-loket
Informatie of vragen?
Het WMO-loket is geopend op dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kom gerust eens langs voor
informatie of vragen. Telefonisch kunt u het WMO-loket bereiken via: 06-11747797. Bij geen gehoor of spoed graag
de voicemail inspreken, dan nemen wij contact met u op.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 18 september 2018
Op dinsdag 18 september 2018 wordt om 20.00 uur een raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 3 juli 2018
Mededelingen
Besluitvormend deel
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad
Begroting 2019, Jaarrekening 2017, Begrotingswijziging 2018 - Gemeenschappelijke Regeling
Waddeneilanden
Veiligheidsregio Fryslân – wijziging GR

12.

Opiniërend deel
APV – verbod op het gebruik van (wens)ballonnen
Ontwerp Bestemmingsplan Reeweg 9 (Bezoekerscentrum)
Rapport Rekenkamercommissie Waddeneilanden - Onderzoek naar de inrichting en uitvoering van de
Waddentoets
Klooster Schiermonnikoog in Herberg Rijsbergen - zienswijze

13.
14.
15.
16.
17.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Vragenuur
Sluiting

9.
10.
11.

U kunt de vergadering volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune. Alle
raadstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Evenementenvergunning Wandelvierdaagse
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het evenement wandelvierdaagse, te
houden van 10 tot en met 13 september 2018. (24-08-2018)
Brasserie Om de Noord, besloten partij
De burgemeester heeft toestemming verleend aan Brasserie Om de Noord om op 15 september 2018 van 15.30 tot
17.30 uur gebruik te maken van de gemeentegrond gelegen voor de horeca inrichting voor de viering van een
besloten partij (huwelijksfeest). (24-08-2018)
Incidentele festiviteit It Aude Beuthús
Op 7 en 8 september 2018 zal er in café It Aude Beuthús aan de Nieuwestreek nr. 6 te Schiermonnikoog live muziek
ten gehore worden gebracht van 21.30 tot uiterlijk 1.00 uur. (03-09-2018)
Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken grasveld Om de Noord
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van
zwakalcoholische dranken op het grasveld voor Om de Noord aan de Langestreek op 15 september 2018. De
ontheffing is geldig tussen 15.00 en 19.00 uur. (05-09-2018)
Drank- en Horecavergunning Langestreek 11, wijziging
De burgemeester heeft besloten de drank- en horecavergunning van Restaurant Het Wantij, Langestreek 11, te
wijzigen (05-09-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 94
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouw van een horecapand. (29-08-2018)

Omgevingsvergunning Tjebbeglop 4
De omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van het bouwplan is verleend (29-08-2018)
Omgevingsvergunning Veerweg 3
De aangevraagde bouwactiviteit is vergunningsvrij. (05-09-2018)
Omgevingsvergunning Melle Jans Tuntelerstraat 1
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een dakkapel (05-09-2018)
Omgevingsvergunning Middenstreek 6
De beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning is met max. 6 weken verlengd. (05-09-2018)
Omgevingsvergunning Rijspolder 62
De beslistermijn van de aanvraag omgevingsvergunning is met max. 6 weken verlengd. (05-09-2018)

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.

