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Open huis Klozum bij Burgemeester Ineke van Gent
Klozums, jullie zijn van harte welkom op dinsdag 4 december en woensdag 5 december
bij Burgemeester Ineke van Gent in de burgemeesterswoning aan
de Reddingsweg.

Open huis in hal gemeentehuis op 3 en 5 december
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
3 dec
5 dec
5 dec
12 dec
12 dec
13 dec
19 dec
19 dec

Op 3 en 5 december is er open huis in de hal van het gemeentehuis. Zorg en Welzijn
organiseert een klozumavond voor de oudere eilanders. Klozums, jullie zijn van harte
welkom.

Inzamelen oud papier op 12 december
Oud papier wordt door VV De Monnik ingezameld op 12 december. Dit in verband met
Klozum (5 december).

Grof huisvuil 5 december
Het grof huisvuil wordt op 5 december opgehaald. U kunt uw grof huisvuil online
aanmelden via onze website. Op de startpagina staat een blok “Afval, grof huisvuil”. U
vult het formulier in onder “direct regelen” en krijgt een ontvangstmelding..

Nieuwe voorzitter Nationaal Park Schiermonnikoog
Open huis Klozum
Open huis Klzom
Grof huisvuil
Spreekuur college (op
afspraak)
Oud papier
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Inzameling KCA

Arjan Berkhuysen treedt aan als de nieuwe voorzitter van het Overlegorgaan van
Nationaal Park Schiermonnikoog. De leden van het overlegorgaan, waaronder
burgemeester Van Gent, zien Arjan Berkhuysen het Nationaal Park Schiermonnikoog op
enthousiaste en energieke wijze vertegenwoordigen. Berkhuysen is groot liefhebber van
de Wadden, woont op Terschelling en heeft ruime ervaring met natuurbescherming in
binnen- en buitenland. Momenteel werkt hij als directeur van de World Fish Migration
Foundation. Hij wil een verbindende rol spelen tussen partijen en daarmee het park
versterken. Daarnaast heeft de samenhang tussen cultuurhistorie en natuur zijn
interesse. Als voorzitter is hij opvolger van Lutz Jacobi.

Maandag 3 december landelijk controlebericht NL-Alert
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.

Maandag 3 december om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in
heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw
telefoon juist is ingesteld. Nieuw is dat NL-Alert uitbreidt naar aanvullende kanalen om
zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving. Zo
is NL-Alert vanaf 3 december ook te zien op veel digitale vertrekborden bij haltes van
bus, tram en metro. Het is de eerste keer dat het controlebericht op vertrekborden wordt
getoond.
Bij een ramp bij jou in de buurt, kan de overheid je via NL-Alert informeren en alarmeren.
Op je mobiel en digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro zie je wat er aan
de hand is en wat je het beste kunt doen. Zie je een NL-Alert? Informeer en help de
mensen om je heen. Zo weten zij ook wat zij moeten doen.
Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op
sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl
en stel je mobiel in.

Nieuw bezoekerscentrum voor Schiermonnikoog (Persbericht Stuurgroep
Het Baken Informatiecentrum)
Schiermonnikoog krijgt een nieuw, energieneutraal bezoekerscentrum. Het project,
oorspronkelijk getiteld ‘Centrum Gastvrij Schiermonnikoog’, vergroot de
aantrekkingskracht van ons kleinste bewoonde Waddeneiland. Inmiddels heeft de
eilander bevolking de definitieve naam gekozen: ’Het Baken’ – Informatiecentrum.
De bouw van het nieuwe bezoekerscentrum is een gezamenlijk initiatief van Gemeente
Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Nationaal Park Schiermonnikoog, de VVV, en
het huidige bezoekerscentrum. Het nieuwe gebouw krijgt een multifunctionele invulling.
De kosten van het totale project bedragen € 3.5 miljoen, daarbij inbegrepen de aankoop
van de locatie. Het Waddenfonds steunt de realisatie van het nieuwe Informatiecentrum
met € 1.250.000,–.

Multifunctioneel
Het volledig duurzaam gebouwde centrum krijgt wisselende exposities en tal van nieuwe activiteiten en
arrangementen, voor zowel de toerist als voor de zakelijke markt. Daarbij wordt gedacht aan mogelijkheden voor
bedrijfsuitjes en teambuildingdagen. Daarnaast willen de projectpartners met nieuwe activiteiten de bewustwording en
beleving van het waddengebied en Schiermonnikoog bevorderen. De medewerkers van VVV, het huidige
bezoekerscentrum en Natuurmonumenten zullen gezamenlijk vanuit deze locatie werken.
Impuls aan toerisme
Het nieuwe bezoekerscentrum moet een impuls geven aan het toerisme op Schiermonnikoog. Jaarlijks bezoek nu
ruim 300.000 mensen het eiland. De initiatiefnemers streven naar een jaarlijkse groei van het aantal mensen dat het
nieuwe centrum bezoekt, ook buiten het hoogseizoen. Een groot voordeel voor de bezoekers is dat zij straks bij één
loket, centraal in het dorp terecht kunnen voor heel veel informatie en actualiteit over het eiland, het Nationaal Park en
Werelderfgoed Waddenzee.
Verheugd
Bij monde van de burgemeester van Schiermonnikoog, Ineke van Gent laten de partners weten ‘…. buitengewoon
verheugd te zijn met de steun en bijdrage van het Waddenfonds’. Deze bijdrage is cruciaal voor het realiseren van dit
vernieuwende initiatief. De komende maanden worden gebruikt om de lopende vergunningsprocedures af te ronden
en de financiering van het initiatief volledig rond te krijgen. Naast eigen bijdrages zijn de partners nog in gesprek met
o.a. de provincie Friesland en een aantal andere externe partijen. Met de bouw hopen zij te beginnen in 2019 zodat
het centrum in 2020 haar deuren kan openen.

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.

Militaire oefening
Er wordt van 3 t/m 7 december 2018 door Defensie een militaire oefening gehouden in het gebied tussen Dokkum en
Winsum waarbij gevlogen wordt met straaljagers en helikopters. Indien ondanks voorzorgsmaatregelen schade door
deze oefening ontstaat, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig,
datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030 – 2180420
jdvclaims@mindef.nl

Training Koninklijke Luchtmacht
Van 3 december tot en met 7 december 2018 trainen F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht boven Vlieland. De
vluchten vinden plaats in de ochtend en de middag, met uitzondering van vrijdagmiddag. Voor informatie over
vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor klachten kunt u
eveneens terecht op de website van Defensie.

Zorg & Welzijn
Verslag Sinterklaasliedjes zingen met peuters en kleuters
De koffieochtend van dinsdag 27 november stond volledig in het teken van Sinterklaas. De peuters en kleuters
kwamen naar het COS om Sinterklaasliedjes te zingen. De kinderen mochten allemaal een “opa of oma” uitzoeken
om bij te gaan zitten. Juf Wendy speelde gitaar en de kinderen en de “opa’s en oma’s” zongen uit volle borst. Daarna
kreeg iedereen wat te drinken met daarbij heerlijke pepernoten, want dat hadden ze wel verdiend. Het was een
gezellige ochtend en mooi om jong en oud samen te zien genieten.

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

Activiteiten
Openhuis Klozum op 3 en 5 december hal gemeentehuis
Op maandag 3 december en op woensdag 5 december is er open huis in de hal van het gemeentehuis. Wilt u ook
komen kijken naar de Kinderklozums op 3 december of de Grote Klozums op 5 december ? Dan bent u van harte
welkom. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. U kunt zich opgeven bij Brenda Scheper via
welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.
Wanneer
Maandag 3 december vanaf 16.30 uur
Woensdag 5 december vanaf 20.00 uur

Bekendmakingen
Belastingverordeningen 2019:
In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2018 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:
de verordening onroerende zaakbelastingen 2019;
de verordening afvalstoffenheffing 2019;
de verordening rioolheffing 2019;
de verordening toeristenbelasting 2019;
de verordening forensenbelasting 2019;
de verordening liggelden jachthaven 2019;
de verordening lijkbezorgingsrechten 2019;
de legesverordening 2019;
Toelichting verordeningen.
In de verordeningen zijn de geldende bepalingen en tarieven voor het jaar 2019 opgenomen.
In onderstaand overzicht zijn de tarieven voor het jaar 2019 van de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing,
rioolheffing (de woonbelastingen), toeristenbelasting en forensenbelasting weergegeven.

Tarievenoverzicht
Soort belasting/recht

Tarief 2019

Onroerende zaakbelastingen in % van de waarde
Woningen:
Eigenarenbelasting

0,1045%

Niet - woningen:
Gebruikersbelasting
Eigenarenbelasting

0,1664%
0,2068%

Afvalstoffenheffing
Gebruik perceel door één persoon
Gebruik perceel door twee op meer personen
Voor iedere tweede of elk volgend BAG-verblijfsobject in perceel aanwezig per tweede
en elk volgende aanwezige verblijfsobject

275,76
359,40
359,40

Rioolheffing
Vastbedrag
Per eenheid van 0 tot en met 50 m3
Per eenheid van 51 tot en met 250 m3
Per eenheid boven 250 m3
Variabele bedrag
per volle kubieke meter water

26,76
53,64
135,12

0,97

Toeristenbelasting
Dagverblijf
Nachtverblijf

1,79
1,58

Forensenbelasting in % van de waarde
percentage van de waarde

0,2580%

Bekendmaking in Gemeenteblad.
Deze mededeling is enkel bedoeld om u te informeren. De juridische bekendmaking vindt plaats in het gemeenteblad.
Evenementenvergunning fakkeloptocht
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse fakkeloptocht op 28 december 2018. (2311-2018)
Evenementenvergunning Darttoernooi
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft besloten een vergunning te verlenen voor een Darttoernooi dat gehouden
wordt op 1, 2 en 3 maart 2019. (23-11-2018)
Melding klein evenement, Winterfair
Op zaterdag 15 december 2018 van 14.00 tot 17.00 uur vindt in het om het COS aan de Langestreek 23 te
Schiermonnikoog een Winterfair plaats.(28-11-2018)
Omgevingsvergunning Reddingsweg 36
De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de woning is verleend (28-11-2018)
Omgevingsvergunning Noorderstreek 44
De omgevingsvergunning voor het vervangen van het dak is verleend. (28-11-2018)
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.

