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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
14 nov
15 nov
16 nov
21 nov

Spreekuur wethouders
(op afspraak)
Streekarchivaris
Commissie
Bezwaarschriften
Inloopspreekuur
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.

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.
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

Begroting 2019 vastgesteld
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag 6 november de
programmabegroting 2019 vastgesteld. Volgende week ontvangt u “de begroting in één
oogopslag” . Daarin zijn de belangrijkste inkomsten en uitgaven van onze gemeente
helder en overzichtelijk op een rijtje gezet.

Twee huurwoningen beschikbaar
Er komen per 16 november 2018 twee huurwoningen beschikbaar.
Ds. Hasperstraat 9
Het is een woning met een netto huurprijs van € 666,55. Inclusief Servicekosten van
€ 5,61 komt de bruto huurprijs op € 672,16. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Dan ontvangt u deze over de netto huurprijs. Om voor deze woning in aanmerking te
komen dient u een verzamelinkomen te hebben boven de € 22.400 (1 persoon) of €
30.400 (2 personen). De woning wordt binnenkort voorzien van zonnepanelen. Ds.
Hasperstraat 9 is een woning met twee volwaardige slaapkamers op de verdieping. Er is
één badkamer op de verdieping.
Aantal slaapkamers:
Opp. Slaapkamers:
Opp. woonkamer:
Opp. keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/ balkon/ terras?
CV aanwezig?

2
13,77m² en 14,76 m²
29,45m²
12,96m²
6,51m²
Nee
Tuin, Terras
Ja

Noorderstreek 11
Het is een woning met een netto huurprijs van € 437,04. Inclusief Servicekosten van
€5,61 komt de bruto huurprijs op € 442,65. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan
ontvangt u deze over de netto huurprijs.
Aantal slaapkamers:
Opp. Slaapkamers:
Opp. woon/-eetkamer:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/ balkon/ terras?
CV aanwezig?

2
5,40m² en 11,82m²
22,04m²
7,50m²
Nee
Tuin, Terras
Ja

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden
onder 'direct regelen' op onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u
hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis. Op
de website vindt u tevens een plattegrond van de woning. Reageren kan tot en met 18
november aanstaande. U kunt alleen reageren op deze woning als u ingeschreven staat
op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de reactietermijn en toewijzing van
de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is
toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u
economische en/of maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.

Herinschrijven alle woningzoekenden
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, moet deze inschrijving voor
1 januari 2019 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die zich na 1 oktober 2018 hebben ingeschreven hoeven dit
jaar nog niet te reageren, vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier kunnen wij nagaan wie er nog actief
op zoek is naar een woning. U behoudt uw plaats op de lijst van woningzoekenden. Ook eventuele wijzigingen in uw
(woon)situatie kunt u zo kenbaar maken. Aan herinschrijving zijn geen kosten verbonden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit formulier moet u online invullen en
vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website (product Herinschrijving woningzoekenden
Op het formulier kunt u ook een voorkeur aangeven voor de volgende woningcategorieën:
- Seniorenwoning
- Studio
- Kleine woning
- Gezinswoning
- Grote gezinswoning

= woning met maximaal twee slaapkamers waarvan minstens één op de begane grond,
toilet en douchegelegenheid op de begane grond. Bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u
voorrang krijgen voor een dergelijke woning.
= eenkamerwoning, woon-/slaapkamer in één.
= woonkamer/keuken met minstens één aparte, volwaardige slaapkamer.
= woonkamer/keuken met minstens twee aparte slaapkamers.
= woonkamer/keuken met minstens drie aparte slaapkamers.

Het gaat hier om een voorkeur. U kunt ook voor andere woningen in aanmerking komen.
In verband met het passend toewijzen van woningen, hebben wij van u actuele inkomensgegevens nodig. U kunt
deze opvragen bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Vraagt u naar een ‘Inkomensverklaring’. Alle
aan ons verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2019, dan verwijderen wij u van de lijst van woningzoekenden. U moet zich dan weer
opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Christy Hagen, telefoon (0519)-535080 of e-mail
c.hagen@schiermonnikoog.nl.

Bijeenkomst verkeer en vervoer op 1 november
De bijeenkomst verkeer en vervoer op donderdag 1
november had als thema: het bewaken van het autoluwe
karakter en het vergroten van de verkeersveiligheid op
Schiermonnikoog. Een zestigtal inwoners en eigenaren van
vakantiewoningen deelden hun gedachten en ideeën. Een
groot deel van de aanwezigen pleitte voor een autovrij of
autoarm centrum, bijvoorbeeld door het aanleggen van een
weg om het dorp en/of de supermarkt buiten het
dorpscentrum verplaatsen. Ook het verplaatsen van de
haven richting het dorp werd veel genoemd. Verder het
beperken van autobewegingen, het autogebruik van
eilanders en eilander bedrijven en het beperken van autoontheffingen. Enkele andere ideeën die geuit werden: gratis parkeren op Lauwersoog voor eilanders, gratis openbaar
vervoer voor eilanders, venstertijden voor bevoorradingen en snelheid beperkende maatregelen.
Wij gaan aan de slag met deze suggesties en ideeën. We kijken naar de haalbaarheid ervan en komen bij u terug met
oplossingsrichtingen.

Enquête Schitterend Schiermonnikoog over duisternis op het eiland
Om in beeld te krijgen hoe eilanders en gasten licht en donker op Schiermonnikoog ervaren, zal de volgende enquête
van Schitterend Schiermonnikoog gewijd zijn aan de duisternis en de straatverlichting op het eiland.
Voor meer informatie over Schitterend Schiermonnikoog én om u aan te melden, gaat u naar
www.schitterendschiermonnikoog.nl. Na aanmelding krijgt u een uitnodiging per e-mail om te enquête in te vullen.
In 2016 ondertekenden 43 partijen een intentieverklaring om te zorgen voor een ‘dark sky’ boven het hele
waddengebied. Ook de gemeenten van de gezamenlijke Waddeneilanden ondertekenden deze verklaring. Daarmee
moet duisternis een kernkwaliteit worden van het hele Waddengebied en een unieke toeristische belevenis van
Werelderfgoed Waddenzee.

Op Schiermonnikoog is een werkgroep opgericht die zich inspant om lichthinder te beperken en de beleving van
duisternis te bevorderen. Het team van het Nationaal Park organiseert verschillende activiteiten rondom donkerte en
duisternis.

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 21 november 2018 van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het gemeentehuis.

Streekarchivaris op 15 november in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 15 november aanwezig in het gemeentehuis.
Voor het raadplegen van de gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een afspraak maken met dhr. Tj.
Jongsma van het Streekarchief Noordoost Fryslân, telefoon: (0519) 22 28 53 of email: t.jongsma@ddfk.nl

Zorg & Welzijn
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.

Spelletjesmiddag in het dorpshuis
Wanneer:
Donderdag 15 november:
Tijd:
15.00 uur tot 17.00 uur
Eigen bijdrage: € 1,00 koffie/thee

Verslag Herfstdiner bij de Ware Jacob
Dinsdag 6 november konden we bij restaurant De Ware Jacob
aanschuiven voor een heerlijk herfstdiner.
Als voorgerecht kregen we een lekkere groentesoep. Voor het
hoofdgerecht kon er gekozen worden uit boerenkoolstamppot of
hutspot. Het dessert bestond uit een ijsje met vruchten of advocaat.
Het was een gezellige avond met leuke gesprekken en een heerlijk
diner. Bedankt Ware Jacob en team!

Mantelzorgpanel Noordoost Fryslân
In Nederland zorgen zo’n 3 miljoen mantelzorgers voor iemand die ziek is of een beperking heeft. U bent dus niet de
enige. Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen.
Wij willen al deze mantelzorgers graag zo goed mogelijk ondersteunen. Om te weten te komen wat uw wensen en
behoeften als mantelzorger zijn, is er het Mantelzorgpanel. Uw gemeente legt regelmatig vragen voor aan dit panel.
Dit gebeurt digitaal via onderzoeksbureau Partoer uit Leeuwarden.
Bent u mantelzorger en wilt u meedoen?
U ontvangt eerst een intakevragenlijst.
Deze kunt u invullen op het moment dat het u het beste past. U krijgt 3 à 4 keer per jaar
een vragenlijst over een thema waar mantelzorgers mee te maken hebben.
Aanmelden
Aanmelden kan via www.partoer.nl/mantelzorgpanel

Bekendmakingen
Aanwijzingsbesluit Verkeersregelaars
Op 7 november 2018 heeft de burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog besloten de volgende personen
toestemming te geven om op 10 november 2018 ten behoeve van de Devil’s Trail op te treden als verkeersregelaars:
De heren S.D. Gremmen, J. Willems en W. Swank en mevrouw M.E. van Amerongen.
Dit besluit is van kracht op zaterdag 10 november 2018
Omgevingsvergunning Badweg 67A
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een horecagebouw is verleend. (08-11-2018)
Omgevingsvergunning Middenstreek 60
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de verbouw van een woning/monument. (08-11-2018)

Omgevingsvergunning Noorderstreek 44
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van het dak van de woning (08-11-2018)
Omgevingsvergunning Rijspolder 7
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor de verbouw en uitbreiding van een recreatiewoning (08-11-2018)
Omgevingsvergunning Voorstreek 9
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakraam. (08-11-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 94
Er is een aanvraag voor een wijziging op een verleende omgevingsvergunning ingediend. (08-11-2018)
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.

