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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
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
27 okt
30 okt
31 okt
1 nov
6 nov
21 nov

Nacht van de Nacht
Beeldvormende
raadsbijeenkomst
Spreekuur college (op
afspraak)
Bijeenkomst verkeer
en vervoer
Raadsvergadering
Spreekuur
WoonFriesland

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.

Bijeenkomst verkeer en vervoer op 1 november
Het bewaken van het autoluwe 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
bijeenkomst over dit onderwerp waar we gedachten en ideeën met elkaar kunnen
uitwisselen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur starten we met de
bijeenkomst en sluiten we de deuren, dus kom op tijd!

Beeldvormende raadsbijeenkomst over de Begroting 2019
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de beeldvormende
raadsbijeenkomst over de Begroting 2019 op dinsdag 30 oktober om 20.00 uur in de
raadszaal.
De raad behandelt de Begroting 2019 besluitvormend in de raadsvergadering van 6
november. Om de besluitvormende behandeling goed voor te bereiden is er op dinsdag
30 oktober een beeldvormende behandeling. De raad krijgt dan uitleg over de begroting
en de belastingvoorstellen. De raadsleden kunnen ook vragen stellen.
Voorheen gebeurde dit in de commissie financiën. Deze vergaderingen waren niet
openbaar. Omdat de raad en het college het belangrijk vinden u als inwoner meer te
betrekken bij het gemeentelijk beleid en u goed te informeren, is iedereen van harte
uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn bij deze informatieavond. De begroting
2019 kunt u lezen op onze website en ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Vangstbeperking zeebaars deels opgeheven
De vangstbeperking voor zeebaars is op Europees niveau aangepast. Van 1 oktober tot
en met 31 december 2018 geldt nu een bag limit van één zeebaars per visser per dag.
Dat betekent dat een visser één zeebaars per dag mag meenemen. Voorheen gold een
‘catch and release’ beleid voor zeebaars, waarbij deze vissen niet mochten worden
meegenomen.
Vangt u vis vanaf het strand met een staandwantnet, dan dient u zich te melden bij de
gemeente. Dit kan via onze website.

Nacht van de Nacht
Negen jaar geleden is Schiermonnikoog uitgeroepen tot de donkerste plek van
Nederland. Twee jaar geleden hebben de gezamenlijke Waddeneilanden de
intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied ondertekend. Op
Schiermonnikoog is een werkgroep opgericht die zich inspant om lichthinder te beperken
en de beleving van duisternis te bevorderen. Het ontbreken van nachtelijke duisternis
wordt door de Gezondheidsraad erkend als schadelijk, zowel voor de natuur als voor de
gezondheid van de mens.
Op 27 oktober (komende zaterdag!) is de landelijke
Nacht van de Nacht. In het kader daarvan worden op
veel plaatsen activiteiten georganiseerd die ertoe
moeten leiden dat de sterrenhemel te zien zal zijn op
plekken waar dat normaal niet kan door het vele
kunstlicht. In een aantal gemeenten wordt daartoe de
openbare verlichting in de avonduren gedimd of
gedoofd. Op Schiermonnikoog vinden wij dit niet verantwoord in verband met de
veiligheid van onze gasten, die, op deze al zeer donkere plek, niet altijd goed de weg
weten. Toch kan het ook in ons dorp donkerder zijn dan normaal. De gemeente vraagt
daarom alle bedrijven en particulieren om in de avond van zaterdag 27 oktober zo veel
mogelijk alle overbodige buitenlichten uit te schakelen, naar buiten stralend licht van
bedrijven na sluitingstijd te doven en gordijnen te sluiten. Als beloning kunnen we dan,
als het weer meewerkt, een prachtige maanverlichte nacht tegemoet zien.

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland houdt in oktober geen spreekuur op het eiland. Het
eerstvolgende spreekuur is op 21 november. De wijkconsulent is wel telefonisch
bereikbaar via 088-9952222 (maandag tot en met donderdag, vraag naar Annie
Ruardia).

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 31 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

Militaire oefeningen
Van 29 oktober tot en met 2 november 2018 zijn er militaire oefeningen gepland in het gebied tussen Nes,
Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening waarbij er in
dit gebied met en straaljager F-16 gevlogen wordt en er grondbewegingen over openbare wegen waarneembaar
zullen 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

Zorg & Welzijn
Vrijwilligers ouderenvervoer gezocht
Bent u in het bezit van een rijbewijs en lijkt het u leuk om af en toe te helpen met het bezorgen van maaltijden en/of
het verzorgen van vervoer voor ouderen dan horen wij dat graag van u!
Het ouderenvervoer is op oproepbasis. Bij het vervoer van maaltijden werken we met een rooster, waar onderling
prima geruild kan worden. Dus ook als u maar minimaal beschikbaar bent, kunt u ons helpen.
Neem contact op met Brenda Scheper 06-11747822 of Welzijn@schiermonnikoog.nl

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
Spelletjesmiddag 18 oktober
Met elf fanatieke mensen zijn we in het Dorpshuis
begonnen aan het spelletjesseizoen. We hebben
gezellig een paar potjes Rummikub gespeeld en
gesjoeld. Sommige spelers moesten er weer even in
komen, maar met een beetje hulp hier en daar kwam
het allemaal goed.
Er was zelfs een heuse buurtstrijd, maar gelukkig zijn
ze wel als vrienden de deur weer uitgegaan.
Gezelligheid is belangrijker dan winnen, maar
misschien ook…hoe oude hoe fanatieker.
De volgende spelletjesmiddag is op donderdag 15
november er zijn nog plaatsen vrij.

WMO-loket
WMO-loket gesloten op 1 november
Op donderdag 1 november 2018 is het WMO-loket gesloten. Telefonisch is het wmo-loket wel bereikbaar via: 0611747797.

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

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Mededelingen

5.
6.

Besluitvormend deel
Belastingvoorstellen
Begroting 2019

7.

Opiniërend deel
Baggeren Jachthaven in 2019

8.

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
Begroting 2019
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openbare kennis, dat de gemeentelijke begroting over
het jaar 2019 vanaf donderdag 25 oktober 2018 bij de publieksbalie voor een ieder ter inzage ligt en dat een exemplaar
tegen betaling van de legeskosten verkrijgbaar is.
Verder is de begroting 2019 te raadplegen op onze website: www.schiermonnikoog.nl
Bestemmingsplan Reeweg 9 in Schiermonnikoog
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat de gemeenteraad op 16 oktober 2018 het
bestemmingsplan Reeweg 9 in Schiermonnikoog (NL.IMRO.0088.BP00615-ON01) heeft vastgesteld. Deze
bekendmaking vindt plaats op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening.
Doel
Het doel van dit bestemmingsplan is om de bouw van een nieuw bezoekerscentrum mogelijk te maken op het perceel
Reeweg 9 te Schiermonnikoog.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 29 oktober 2018 ter inzage. De stukken zijn volledig te raadplegen via
de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website. Tevens kunt u het vastgestelde
bestemmingsplan inzien tijdens kantoortijden in het gemeentehuis aan de Nieuwestreek 5 te Schiermonnikoog.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit
ter inzage is gelegd schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. U kunt alleen beroep instellen: - als u ook een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend; - als
u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te
dienen;
Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo’n verzoek stuurt u naar de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u
griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als
binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt het plan nog niet in
werking. De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige
voorziening.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Baarda (telefoonnummer 0519-535081 of e-mail
a.baarda@schiermonnikoog.nl).

Reeweg 7
De omgevingsvergunning voor de aanpassing van het pand is verleend. (24-10-2018)
Incidentele festiviteit It Aude Beuthus
Op 26 en 27 oktober 2018 zal er in café It Aude Beuthús aan de Nieuwestreek nr. 6 te Schiermonnikoog versterkte
muziek van een DJ (Simpel Zat) ten gehore worden gebracht van 20.00 tot uiterlijk 1.00 uur. (22-10-2018)
Evenementenvergunning Devil's trail run
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de Devil's trail run op zaterdag 10 november 2018
tussen 10.45 en 18.00 uur. Start en finish bij De Oorsprong, Heereweg 8. (24-10-2018)
Tijdelijke ontheffing schenken zwak alcoholische drank na afloop Devil’s trail
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van
zwakalcoholische dranken na afloop van de Devil's trail run op zaterdag 10 november 2018 bij De Oorsprong,
Heereweg 8 te Schiermonnikoog. De ontheffing is geldig tussen 13.00 en 18.00 uur. (24-10-2018)
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.

