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

Milieustraat gesloten
Donderdag 11 oktober en vrijdag 12 oktober is de milieustraat aan de Veerweg gesloten

Openingstijden:
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 14:00 -16:00 uur
Donderdag van 14.00 -16:00 uur
Kalender
11-12
okt
16 okt
17 okt
18 okt
1 nov

Milieustraat gesloten
Raadsvergadering
Spreekuur college (op
afspraak)
Streekarchivaris
Bijeenkomst verkeer
en vervoer

Wegwerkzaamheden
Stremming Burgemeester v.d. Bergstraat
Vanaf maandag 8 oktober is de Burgemeester v.d. Bergstraat vanaf de afslag
Paaslandweg tot de afslag Kantjeblom, wegens weg- en rioolwerkzaamheden,
afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken.
Gedeeltelijke stremming kruising Willem Dijkstraat/Paaslandweg/Burg v.d. Wormstraat
Vanaf maandag 8 oktober is de kruising Willem Dijkstraat/Paaslandweg/Burg v.d.
Wormstraat gedeeltelijk afgesloten, de werkzaamheden zullen naar verwachting tot
donderdag 11 oktober duren. Verkeer kan enige hinder ondervinden.
Oosterreeweg weer open
De Oosterreeweg is vanaf vrijdag 5 oktober weer toegankelijk voor alle verkeer. Het
eerste gedeelte van de weg- en riool werkzaamheden is afgerond.
Rectificatie stremming Willem Dijkstraat
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de Willem Dijkstraat vanaf de afslag F.
Gasaustraat tot de afslag Paaslandweg/Burg v.d. Bergstraat tot en met vrijdag 12
oktober afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden vergen meer tijd dan door de
aannemer in eerste instantie was aangegeven.

Praten over verkeer en vervoer
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.

Het bewaken van het autoluw karakter en het vergroten van de verkeersveiligheid op
Schiermonnikoog staan hoog op de bestuurlijke agenda. Daarom organiseert de
gemeente Schiermonnikoog op donderdag 1 november 2018 in het Dorpshuis een
informatiebijeenkomst over dit onderwerp voor inwoners en andere belangstellenden.
Aanvang van de avond is om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Nieuwestreek 1
Wij, het college van burgemeester en wethouders, willen nog beter uitzoeken wat een
goede functie is voor het pand Nieuwestreek 1. Daarom gaan we de gemeenteraad
voorstellen om de verbouw van dit pand tot twee woningen nog niet uit te voeren. We
willen eerst nader onderzoek doen naar andere mogelijkheden en/of functies. Dit
voorstel is geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 oktober.
In het coalitiedocument ‘En nu aan de slag!’ kunt u lezen dat wij vanuit een totaalvisie
het gebruik van verschillende locaties voor activiteiten onder de loep willen nemen. Het
pand Nieuwestreek 1 hoort bij deze totaalvisie.

Op weg naar een duurzamer eiland
Gemeente Schiermonnikoog diende afgelopen zomer een aanvraag in om mee te doen
in het project Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) om het eiland in samenwerking met
WoonFriesland aardgasvrij te maken. Uit de 74 ingediende aanvragen zijn er 27
gehonoreerd. Schiermonnikoog zit daar niet bij. De omslag naar aardgasvrij zal hierdoor
misschien minder snel gaan, maar de ambitie blijft. In 2019 kunnen we opnieuw een
aanvraag indienen. We zullen daarvoor onze aanvraag herzien en daar waar nodig
aanscherpen.
Uit de Proeftuinen bij andere gemeenten moet informatie komen over technieken en
aanpak van aardgasvrij bouwen en leven. Die informatie kunnen wij in de toekomst
gebruiken om samen te zorgen voor een aardgasvrij Schiermonnikoog.
WoonFriesland gaat verder met de geplande kwaliteitsverbetering en verduurzaming van
de huurwoningen op Schiermonnikoog. Huurders krijgen hierover, zoals vooraf
afgesproken is, persoonlijk bericht van WoonFriesland.

Meer informatie over duurzaam bouwen
Op onze website staat meer informatie over duurzaamheid en wonen zonder aardgas. Mocht u meer - algemene informatie willen over energie, bouwen en wonen, dan kunt u ook terecht op www.duurzaambouwloket.nl. Op de
homepagina kunt u “gemeente Schiermonnikoog” invullen, zo komt u op onze eigen duurzaamheidspagina. Gerichte
vragen kunt u ook sturen aan Christy Hagen van het Energieloket. U kunt haar bereiken via
postbus20@schiermonnikoog.nl, e-mails richten ter attentie van Energieloket.

Gratis deelname Monnikenloop voor kinderen en jongeren
Eilander kinderen en jongeren mogen ook dit jaar weer gratis meedoen aan de Monnikenloop op zaterdag 30 maart
2019. In het kader van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG ) stimuleert de gemeente Schiermonnikoog sporten en
bewegen. Daarom sponsoren wij de deelname van alle eilander jeugd. De organisatie van de Monnikenloop zorgt
daarbij voor een gereduceerd tarief.
Alle eilanders tussen 4-18 jaar kunnen op deze manier meedoen. Ze krijgen dan een startnummer, T-shirt en bij het
halen van de finish een medaille.
Zit je basisschool Yn de mande dan is opgeven niet nodig: dit is al gedaan. Zit je op de Inspecteur Boelensschool, dan
kun je je opgeven bij Simon van der Zee (IBS). Ben je wel eilander, maar zit je niet op een van de scholen op het
eiland? Geef je dan op bij Ilse Spijksma via ilse.spijksma@sportfryslan.nl
Op de scholen trainen de kinderen voor de Monnikenloop tijdens de gymlessen. Daarnaast worden er een aantal
hardlooptrainingen georganiseerd.

Spreekuur burgemeester en wethouders
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.
Het eerstvolgende spreekuur is op 17 oktober. 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

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2018
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 59,91 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2018.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
 De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
 De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
 In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
 De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op www.schiermonnikoog.nl. Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student. Als bijlage dient u hierbij Bericht nr. 1 studiefinanciering van Dienst Uitvoering
Onderwijs in, waarop staat of en over welke periode het recht op het reisproduct bestaat.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2017 vragen wij u naar het bericht van studiefinanciering 2017
nr. 1 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel 2017 recht op het studentenreisproduct bestaat of over een
kortere periode. Voor de beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u het juiste bericht aanlevert. Het bericht
kunt u digitaal via ‘mijn Duo’ downloaden.
Indien in de loop van het kalender jaar zaken wijzigen, dient u mogelijk ook de recentere berichten van DUO mee te
sturen.

Rijbewijzen met inlogfunctie
De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) geeft sinds mei 2018 rijbewijzen uit met een chip. Rijbewijzen
met deze chip zijn in de toekomst te gebruiken om online in te loggen via DigiD op websites van overheid,
zorg en pensioenfondsen. Deze manier van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van degene die inlogt en
maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke informatie online aan te bieden. Op de achterkant van het rijbewijs staat een
beeldmerk. Hieraan kunt u zien dat het rijbewijs geschikt is om in de toekomst te gebruiken om online in te loggen via
DigiD.

U kunt in de toekomst zelf beslissen of u het rijbewijs in gebruik wilt nemen voor deze manier van inloggen via DigiD.
RDW en DigiD zullen u informeren zodra het mogelijk is om in te loggen met DigiD en het rijbewijs.
Rijbewijs zonder inlogfunctie
Tot invoering van de wet Digitale Overheid (naar verwachting eerste kwartaal 2019) bestaat de mogelijkheid om een
rijbewijs aan te vragen zonder de inlogfunctie.
Het is niet mogelijk de inlogfunctie op een later tijdstip weer toe te voegen aan hetzelfde rijbewijs. Wilt u later alsnog
kunnen inloggen met het rijbewijs via DigiD, dan moet u een nieuw rijbewijs aanvragen. U betaalt voor het aanvragen
van een rijbewijs zonder inlogfunctie hetzelfde als voor het aanvragen van een regulier rijbewijs.
Zo vraagt u een rijbewijs aan zonder inlogfunctie:
1. Stuur voordat u het rijbewijs bij de gemeente aanvraagt een schriftelijk verzoek naar de RDW, ter attentie van Unit
Rijbewijzen, Postbus 9000, 9640 HA Veendam.
In het verzoek moeten de volgende gegevens staan:
- Naam zoals vermeld op het rijbewijs
- Adres
- Geboortedatum
- Handtekening
2. U krijgt binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw verzoek bericht (per post) wanneer u het rijbewijs zonder
inlogfunctionaliteit kan aanvragen bij de gemeente.
3. Vraag uw rijbewijs aan bij uw gemeente.
4. Na 5 werkdagen ligt het rijbewijs zonder inlogfunctie klaar bij de gemeente.
Meer informatie vindt u op www.rijbewijs.nl

Nachtvluchten F16´s
F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht vliegen vanaf maandag 8 oktober 2018 weer in de avonduren. In de weken 41,
44, 45, 47, 48 en 50 wordt er vanaf vliegbasis Leeuwarden van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk
00.00 uur.
Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken.
Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor
vragen en eventuele geluidshinderklachten kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. Klachten
kunnen eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder

Zorg & Welzijn
Pizzapraat over activiteiten voor jongeren
Op dinsdag 2 oktober spraken
twintig eilander jongeren met
elkaar, de gemeente en
sociaal werkers om samen te
bedenken welke activiteiten
we dit jaar en de komende
jaren samen voor jongeren
tussen de 12-18 jaar gaan
organiseren op
Schiermonnikoog.
Het was een avond met
lekkere pizza en vooral
ontzettend veel goede en ook
haalbare ideeën van de
aanwezige jongeren. Samen
gaan we met deze ideeën aan
de slag en maken er een
jeugdprogramma van.
Na de herfstvakantie komen we weer bij elkaar in de Kittiwake. Alle jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn dan weer van
harte welkom om te komen. Ook als je er nu niet bij was. We kondigen datum en tijdstip aan in deze nieuwsbrief en op
de Inspecteur Boelensschool.

Verslag 3 oktober eten bij Van der Werff
We kwamen op woensdag 3 oktober om half twaalf met 21 personen bij elkaar in Hotel van der Werff om gezellig
samen te eten. In de serre stond een prachtig gedekte tafel voor ons klaar. Samen hieven we het glas op ons etentje.
We aten kabeljauw met mosterdsaus, zuurkool een puree van zoete aardappel. Na het hoofdgerecht kregen we als
verrassing nog een ijsje toe. Wat een verwennerij.
Team Van der Werff: bedankt voor de gastvrijheid en we verheugen ons al op de volgende keer!
In januari gaan we weer eten bij Van der Werff. Daarover leest u binnenkort meer in de nieuwsbrief.

Activiteiten
Onderstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. Voor informatie kunt u
contact opnemen met Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.
Spelletjesmiddag Dorpshuis
Wanneer:
donderdag 18 oktober
Tijd:
15.00 uur
Eigen bijdrage koffie/thee € 1,00

Bekendmakingen
Raadsvergadering 16 oktober 2018
Op dinsdag 16 oktober 2018 wordt om 20.00 uur een raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Vaststellen agenda
Afscheid raadslid H. Klein
Beëdiging nieuw raadslid – onderzoek geloofsbrieven
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 18 september 2018
Mededelingen

8.
9.

Besluitvormend deel
APV – verbod op het gebruik van (wens)ballonnen
Ontwerp Bestemmingsplan Reeweg 9 (Bezoekerscentrum)

10.
11.

Opiniërend deel
2e Tussenrapportage
Nieuwestreek 1

12.
13.
14.
15.
16.

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

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
Omgevingsvergunning Middenstreek 6
De aangevraagde omgevingsvergunning voor een pergola is geweigerd. (3-10-2018)
Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de APV en de Drank en Horecawet
De burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog en, voor zover het haar bevoegdheid betreft, het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, hebben besloten voor onbepaalde tijd aan te
wijzen als toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet een
medewerker van MB-ALL.
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.

