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Installatie raadslid
Op dinsdag 16 oktober nam de gemeenteraad van Schiermonnikoog afscheid van de
heer H. Klein (OB) als raadslid. Direct daarna werd de heer A.E. Postma geïnstalleerd
als raadslid. De heer Postma hield tijdens zijn eerste raadsvergadering meteen zijn
‘maiden speech’.

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
1 nov
1 nov
6 nov
7 nov
13 nov

Streekarchivaris
Bijeenkomst verkeer
en vervoer
Raadsvergadering
Grof huisvuil en oud
papier
Dag van de
mantelzorg

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.

Stremming Burgemeester v.d. Bergstraat
Vanaf maandag 22 oktober is ook het laatste gedeelte van de Burgemeester v.d.
Bergstraat, vanaf de afslag Kantjeblom tot de afslag Oosterreeweg gestremd. Dit
betekent dat de volledige Burgemeester v.d. Bergstraat afgesloten is voor alle verkeer.
Met de huurders van een garagebox wordt vooraf contact opgenomen. Naar verwachting
gaan de werkzaamheden aan dit gedeelte drie weken duren. Zo gauw er nieuwe
ontwikkelingen zijn informeren wij u weer.

Verbod op loslaten ballonnen
De gemeenteraad heeft dinsdag 16 oktober besloten dat het binnen de gemeente niet
langer is toegestaan (wens)ballonnen op te laten. Op het strand van Schiermonnikoog is
goed zichtbaar dat de restanten van ballonnen op enig moment onherroepelijk naar
beneden komen en bijvoorbeeld in zee terecht komen. Daar komen ze vaak terecht in de
magen van vogels en vissen die ervan kunnen sterven.
Ballonnen met een brandstofbron (zoals bijvoorbeeld ‘Thaise wensballonnen’ kunnen
daarnaast brand veroorzaken, zeker in droge periodes.
Het verbod op het oplaten of in de lucht brengen van herdenkingsballonnen,
vuurballonnen, gelukslampions, Thaise wensballons, geluksballonnen of andere
daarmee vergelijkbare ballonnen of ballonachtige voorwerpen wordt opgenomen in de
Algemeen Plaatselijke Verordening.

Nacht van de nacht
Volgende week, zaterdag 27 oktober, vindt de Nacht van de Nacht plaats. Doet u dan
ook het licht uit? U kunt deze nacht bijvoorbeeld uw buitenverlichting uitzetten of
dimmen. Dit geldt voor zowel bedrijven als particulieren. De gemeentelijke
straatverlichting blijft tijdens deze nacht wel aan om te voorkomen dat er onveilige
situaties ontstaan waarbij mensen niet goed kunnen zien waar ze fietsen.
Het Bezoekerscentrum organiseert tijdens de Nacht van de Nacht een aantal activiteiten.

Proef met groene verlichting
Op de Veerdam is sinds dit voorjaar een aantal groene lampen geplaatst. In de zomer stonden deze natuurlijk niet
vaak aan. Nu de dagen korter worden, kunt u ze op bepaalde tijden goed zien. De lampen dienen als proef. Het is de
bedoeling om de hele Veerdam, maar ook de rest van het buitengebied, uiteindelijk te voorzien van verlichting die
minder storend is voor bijvoorbeeld vogels. Of dan alle lampen groen worden is nog de vraag. De ontwikkelingen op
het terrein van openbare verlichting gaan erg snel en er zijn andere kleurvormen in beeld. Daarnaast kan de openbare
verlichting tegenwoordig ook (automatisch) worden gedimd. Verder zijn er sensoren die ervoor zorgen dat de lampen
pas aangaan of feller gaan branden als iemand in de buurt komt.
De gemeente Schiermonnikoog gaat straks over op nieuwe vormen van verlichting. Maar we wachten eerst de
ontwikkelingen nog even af. Gelukkig zijn de lampen van de lichtmasten op Schiermonnikoog al sinds 2008 heel
energiezuinig. Alle lampen zijn namelijk spaarlampen en het energieverbruik per lamp is dan ook laag.

Fotoauto Cyclomedia rijdt binnenkort rond
Binnenkort maakt CycloMedia foto’s in onze hele gemeente. Zij rijden rond met een auto en maken foto’s vanaf de
openbare weg. Ook op fiets- en wandelpaden. Deze foto’s gebruiken we bij de gemeente voor bijvoorbeeld inspectie
en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van
openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden
ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt.
CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus
2201, 5300 CE Zaltbommel.
Meer informatie: www.cyclomedia.com

Oud papier naar het Melle Grietjespad
Eens per maand haalt V.V. De Monnik het oud papier op. Heeft u erg veel oud papier en/of kunt u het oud papier niet
zelf opslaan? Breng het dan naar de inzamelcontainer aan het Melle Grietjespad (bij de manege aan de oostkant van
het bedrijventerrein).
De inzamelcontainers bij bungalowpark De Monnik en bij het Karrepad zijn alleen bedoeld voor gasten. Het kost de
oud papierploeg steeds erg veel tijd om deze containers te legen.

Bouwen (of uw tuin veranderen) binnen het Beschermd Dorpsgezicht
In het Beschermd Dorpsgezicht heeft u vrijwel altijd een vergunning nodig voor (ver)bouwactiviteiten aan of in uw
woning en/of bijgebouwen. Daarnaast heeft u een vergunning nodig voor veranderingen in uw (over)tuin. Waar je
ergens anders soms vergunningsvrij mag bouwen, is dat in het Beschermd Dorpsgezicht niet toegestaan.
Hieronder staat meer informatie over bouwen (of veranderen van uw tuin) in het Beschermd Dorpsgezicht.
Toeristische trekker
Vele toeristen en dorpsgenoten genieten van het oude dorp op ons eiland.
Daar hechten wij, burgemeester en wethouders, dan ook veel belang aan.
De rijksoverheid heeft de kern van het dorp aangewezen als beschermd
dorpsgezicht. Deze aanwijzing is bedoeld om de karakteristieke
bebouwing en omgeving zoveel mogelijk in stand te houden. Het is een
erkenning van het bijzondere historische karakter van ons dorp.
Gebied Beschermd Dorpsgezicht
Op bijgaande kaart ziet u welk deel van het dorp is aangewezen als
Beschermd Dorpsgezicht. Wilt u weten of uw woning hierbinnen valt,
neem dan contact met ons op.
Vergunning nodig
De aanwijzing beschermd dorpsgezicht heeft wel consequenties voor
bouwactiviteiten. U heeft binnen het rijksbeschermd dorpsgezicht een
vergunning nodig heeft voor o.a. de volgende bouwactiviteiten:
(ver)bouw van een woning, bouwen van een berging, het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen, dakkapellen, een
afdak of zonnescherm, schuttingen en gebouwde terrassen. Maar ook voor veranderingen in de ruimtelijke
inrichting van uw tuin en/of erf heeft u een vergunning nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van
heggen en hagen, het maken van een terras en/of bestrating en het ophogen en/of afgraven van gronden.
Verbouwen? Maak een afspraak!
Zorg ervoor dat u zich van tevoren informeert zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Informeer
daarom van tevoren op het gemeentehuis wat er mogelijk is. De medewerkers kijken dan samen met u welke
oplossingen er mogelijk zijn en of het college of, bij grote veranderingen, de gemeenteraad een vergunning kan
verlenen.

Nieuwestreek 1 langer beschikbaar voor ‘kom op verhaal’
Het pand Nieuwestreek 1 blijft tot begin januari 2019 beschikbaar voor de projectorganisatie ‘Kom op verhaal’. Zij
stellen het pand op gezette tijden open voor verhalen, films en exposities.

Devil’s Kids Trail Schiermonnikoog
Op 10 november is de Devil’s Trail op Schiermonnikoog. De Devil’s Trail is een off-road hardloopwedstrijd.
Devil’s Kids Trail
Met buitenspelen kun je niet jong genoeg beginnen. Daarom is er dit jaar
een heuse Kids Trail aan het programma van de Devil’s Trail
toegevoegd. Een trail van 3km voor iedereen t/m 16 jaar. De Devils’s
Trail en de Kids Trail zijn op 10 november 2018. Zorg dat je staat
ingeschreven zodat je een startnummer met jouw naam erop krijgt.
Meedoen is gratis. Durf jij het aan?
Inschrijven
Inschrijven kan via: https://goo.gl/forms/hQbPxOoVKoAKdShP2 of via de website: http://devilstrail.nl/schiermonnikoog/

Zorg & Welzijn
Dag van de mantelzorg
De gemeente Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land organiseren de Dag
van de mantelzorg op dinsdag 13 november 2018. Bent u mantelzorger of vrijwilliger
in de zorg op Schiermonnikoog dan bent u van harte welkom in de Koffiekajuit aan de Langestreek.
Van 14.00 tot 15.30 uur kunt u een kijkje nemen in het winkeltje van het hulpmiddelencentrum dat hier die middag
staat. Vervolgens maken we er van 15.30 tot 17.30 uur een gezellige én interessante middag van. We besteden
aandacht aan hulpmiddelen bij alledaagse handelingen. Verder haalt de heer S. Schut herinneren op aan het
prachtige Schiermonnikoog.
Wanneer: dinsdag 13 november
Tijd:
14.00-15.30 (winkeltje hulpmiddelencentrum)
15.30-17.30 (gezellige middag)
Opgeven: voor 6 november via e-mail wmo@schiermonnikoog.nl of telefonisch via 06-11747797 (mw M. Sanou) of
06-11747822 (mw B. Scheper).

Activiteiten
Onderstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij
Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Herfstdiner bij de Ware Jacob
Wanneer:
Dinsdag 6 november
Tijd
16.00 uur
Eigen bijdrage: € 12,50 voor een driegangendiner inclusief één consumptie.
Maximaal 15 personen.
Er is een speciaal menu voor ons samengesteld. Heeft u dieetwensen? Geef dit dan aan bij het aanmelden.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Klein Zwitserland 17
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van een recreatiewoning. (26-09-2018)
Omgevingsvergunning Martjeland 3
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning is verleend. (17-10-2018)
Omgevingsvergunning Badweg 31
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de recreatiewoning is verleend. (17-10-2018)

Omgevingsvergunning Reddingsweg 26
De omgevingsvergunning voor de tijdelijke uitbouw van de woning is verleend. (10-10-2018)
Omgevingsvergunning kappen Langestreek 104
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van een beuk in de achtertuin van het perceel Langestreek 104. De beuk
belemmert de groei van een nabij gelegen beuk, omdat de kruinen volledig in elkaar zijn gegroeid. Dit belemmert de
groei van de beide bomen en er ontstaan veel dode takken met als gevolg takbreuk bij harde wind. (10-10-2018)
Omgevingsvergunning kappen Sinteblom 11
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van een kastanjeboom in de achtertuin van het perceel Sinteblom 11. De
boom is uitgegroeid en hangt over de woning. Ook ondermijnen de wortels de woning en is er gevaar van takbreuk en
omwaaien bij harde wind. (10-10-2018)
Omgevingsvergunning aanvraag kappen Paaslandweg 4
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van 4 populieren in de tuin van het perceel Passlandweg 4. De
bomen hangen volledig over het aangrenzende pand en de bomwortels ondermijnen het pand. Tevens is er gevaar
van takbreuk bij harde wind. (10-10-2018)
Omgevingsvergunning aanvraag kappen Zevenhuizen 5
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een es in de achtertuin van het perceel Zevenhuizen 5. De
boom heeft de essentakziekte/essentaksterfte waartegen geen remedie is. (10-10-2018)

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.

