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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
19 dec
19 dec

Spreekuur
WoonFriesland
Inzameling KCA

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.

Openingstijden gemeentehuis en milieustraat in de Kerstvakantie
Gemeentehuis
Op dinsdag 25 en woensdag 26 december is het gemeentehuis gesloten. Ook op
dinsdag 1 januari is het gemeentehuis gesloten.
Van maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 is het gemeentehuis ’smiddags telefonisch niet bereikbaar.
Verder gelden de normale openingstijden tijdens de Kerstvakantie.
Milieustraat
Op dinsdag 25, woensdag 26 en maandag 31 december is de milieustraat gesloten. Ook
op dinsdag 1 januari is de milieustraat gesloten.
Voor de overige dagen in de Kerstvakantie gelden de normale openingstijden.

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 19 december van 10.30 tot 12.00 uur
aanwezig in het gemeentehuis.

Van Starkenborghstraat weer open voor alle verkeer
De aannemer heeft de wegwerkzaamheden aan de Van Starkenborghstraat afgerond.
De weg is volledig gerenoveerd. Dit betekent dat de Van Starkenborghstraat weer
toegankelijk is voor alle verkeer.

Woensdag 19 december 2018 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 19 december huis aan huis ingezameld.
Batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in
de bekende rode of groene kunststofbak. Graag op het aangebodene vermelden wat de
inhoud is. De kunststofbak kunt u op woensdag 19 december weer aanbieden. De bak
kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De bekende “chemokar” haalt het afval
bij u op. Plaats het KCA voor 10.00 uur ’s morgens langs de weg.
Na de route staat de chemokar van 14.30 – 15.30 uur op het parkeerterrein bij de
Inspecteur Boelensschool aan de Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden
niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van
bedrijven dient u tegen betaling aan te bieden bij de beheerder van het overslagstation,
de heer G. Kok. U kunt hem telefonisch benaderen: 06-12740802.

Vuurwerk en carbid
Evenals voorgaande jaren informeren wij u over de regels die gelden met betrekking tot
vuurwerk en carbid.
Vuurwerk afsteken
U mag tijdens de jaarwisseling alleen vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur
en 1 januari 02.00 uur. Deze tijden zijn vastgesteld door de Rijksoverheid en gelden
derhalve ook op Schiermonnikoog. Op de verpakking van vuurwerk staat of er een
leeftijdsgrens van 12, 16 of 18 geldt om het vuurwerk te mogen afsteken. De
minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk.
Vuurwerkvrije zone
De gemeente Schiermonnikoog heeft de
kinderboerderij in het dorp aangewezen als
vuurwerkvrije zone. Hier mag tijdens oud en nieuw
geen knal- en siervuurwerk worden afgestoken; ook
niet op de tijden dat dit elders wel mag. Deze zone
wordt afgebakend
met afzetlint (zie kaartje). Als vuurwerkvrije zone
geldt verder het gehele natuurgebied van de
gemeente Schiermonnikoog.

Illegaal vuurwerk en online verkoop
Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de wettelijke eisen en kan daarom bij gebruik zeer gevaarlijk zijn. Het is niet te koop
in legale vuurwerkwinkels. U kunt illegaal vuurwerk herkennen aan de informatie op de verpakking. Op legaal
vuurwerk staat een duidelijke Nederlandstalige handleiding en de tekst: 'Geschikt voor particulier gebruik'. Verder
staat er informatie op over de fabrikant, het artikeljaar en productiejaar en een vermelding of afbeelding van de
effecten van het vuurwerk na het afsteken.
Vuurwerk bestellen bij webshops is strafbaar en bovendien levensgevaarlijk. Steeds vaker wordt er online vuurwerk
besteld bij webshops uit onder andere Oost-Europa. Het vuurwerk komt dan per post bij de besteller thuis. Dit is
levensgevaarlijk. Niet alleen voor de besteller, maar ook voor de huisgenoten, buren en medewerkers van de post en
distributiediensten.
Overtreding
Voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden kunt u een boete krijgen en het vuurwerk kan in beslag
worden genomen. Voor het afsteken of in bezit hebben van illegaal vuurwerk gelden strengere straffen. Jongeren
kunnen voor vuurwerkovertredingen ook worden verwezen naar buro Halt. Die beslist dan over de straf. De politie van
Schiermonnikoog zal strikt toezien en handhavend optreden in geval van vuurwerkovertredingen.
Carbid
Carbidschieten op Schiermonnikoog mag uitsluitend met een vergunning. In de vergunning wordt de plaats
aangewezen waar geschoten mag worden en er kunnen ruimere tijden worden toegestaan dan die gelden voor het
afsteken van vuurwerk. De gemeente Schiermonnikoog neemt ook in 2018 weer deel aan de BOCK campagne.
BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Een BOCK zorgt voor gehoorbescherming, goede voorbereiding,
degelijk materiaal en een BOCK schiet met ballen. Veel van de ongelukken met carbid gebeuren door het schieten
met een deksel. Door de deksel te vervangen voor een bal blijft de knal hetzelfde, maar is er minder kans op
ongelukken.
De BOCK-campagne is een samenwerking tussen het brandwondencentrum, de Veiligheidsregio’s, de Brandwonden
Stichting, diverse belangenverenigingen en een groot aantal gemeentes.

Gladheidsbestrijdingsplan 2019 – 2014
Burgemeester en wethouders hebben het Gladheidsbestrijdingsplan voor Schiermonnikoog vastgesteld. Het plan
beschrijft de gemeente de gladheidsbestrijding op Schiermonnikoog uitvoert. In de uitvoering van de
gladheidsbestrijding verandert niets. De gemeentelijke buitendienst blijft op dezelfde wegen/routes strooien als de
afgelopen jaren. Alleen is dit nu vastgelegd in een plan.
Samengevat strooit de buitendienst eerst de busroutes en daarna de resterende wegen. Wat dit betreft vormt
Schiermonnikoog een uitzondering. Vrijwel alle gemeenten laten alleen de hoofdroutes strooien. Secundaire wegen,
zoals in woonwijken, en fiets- en voetpaden worden niet gestrooid. Op Schiermonnikoog blijven we dat wel doen.
Inwoners en recreanten waarderen dit en veiligheid staat voorop! Voetpaden e.d. strooit de buitendienst in beginsel
niet. Daarvoor ontbreekt de menskracht, omdat dit handmatig moet gebeuren. Dat is in het verleden ook niet gebeurd
en heeft nooit tot klachten geleid. In extreme situaties (bijv. veel sneeuw of ijzel) strooien en schuiven we de
voetpaden zo mogelijk wel.
Wel kunnen de inwoners zelf het pad voor hun woning ijs- of sneeuwvrij maken. De gemeente Schiermonnikoog stelt,
indien voorradig, strooizout beschikbaar van 1 november tot en met 1 april het volgend jaar. Het strooizout kan, op
afspraak (tel. 0519-535084), gedurende de werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur worden afgehaald bij de werkplaats
van de buitendienst aan het Melle Grietjepad 5 te Schiermonnikoog.
Het gladheidsbestrijdingsplan met een kaart van de strooiroutes ligt ter inzage in het gemeentehuis en kunt ook inzien
op de gemeentelijke website bij ‘gladheid bestrijden Schiermonnikoog’ onder verkeer en vervoer.

Bijdrage Iepen Mienskipfûns
Maar liefst 15 projecten op de Friese Waddeneilanden kregen een positief advies in de derde subsidieronde van het
Iepen Mienskipsfûns 2018. Die projecten zorgen samen voor een investering van ruim € 664.450 in de leefbaarheid
van de eilanden. Vier van deze projecten zijn van Schiermonnikoog:
Kookeiland Schiermonnikoog
Het project Kookeiland is een gezamenlijk initiatief van basisschool en voortgezet onderwijs op Schiermonnikoog, de
Tuin naast de Branding, Stichting Lytje Willem en de gemeente. In de basisschool wordt een keuken gerealiseerd die
beschikbaar is voor meerdere doelgroepen op het eiland. Het doel is samen te koken, samen te eten en elkaar te
ontmoeten. De keuken is een middel om de sociale samenhang te vergroten, leefbaarheid te bevorderen en de
afstand tussen verschillende generaties te verkleinen.
Circusfestival Schier
Tijdens het Hemelvaartsweekend gaan op Schiermonnikoog de jonge circustalenten uit Noord-Nederland hun kunsten
vertonen. De kinderen van het eiland mogen kosteloos aansluiten bij de workshops en zo een gezamenlijke
voorstelling maken. De aanvraag is gedaan door stichting Jeugdcircus Saranti.

Matineeconcert om de Noord
Stichting Evenementen om de Noord organiseert een nieuw evenement op Schiermonnikoog. Het is een gratis
openluchtconcert met muziek van Vivaldi, uitgevoerd door het Noord Nederlands Orkest. De bezoekers kunnen
volgend jaar op 26 mei gratis plaatsnemen op een van de 500 beschikbare stoelen.
Een jaar lang vleermuizen tellen
Vleermuizen vinden op het donkere Schiermonnikoog een goede leefomgeving. Alhoewel de Waddenzee een
obstakel vormt, komen ze toch op het eiland voor. Om nu meer over de vleermuizen te weten te komen, worden ze
geteld en door een vaste werkgroep gevolgd in hun gedrag. De uitkomsten van dit onderzoeksprogramma, waar
meerdere partijen aan deelnemen, moet de vleermuis ook meer bekend maken bij bewoners en bezoekers van het
eiland. De aanvraag is gedaan door stichting bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog.
Iepen Mienskipsfûns
In 2019 kan er opnieuw subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Ook dan is weer de voorwaarde dat het project
bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor de nieuwe openstellingsperiodes en meer informatie op
www.streekwurk.frl/imf.

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Koffieochtend dinsdag 18 december
Dinsdagochtend 18 december is er kerstkoffieochtend in het COS. Samen met de peuters en kleuters gaan we
kerstliedjes zingen. Inwoners van Schiermonnikoog van 55+ zijn van harte welkom om 10 uur in het Cultureel
Ontmoetings Centrum. Gezellig even bijkletsen onder het genot van een kopje koffie. Komt u ook gezellig langs?

WMO-loket
Openingstijden WMO loket
Het WMO-loket is gesloten op 25 en 26 december 2018 en 1 januari 2019.

Bekendmakingen
Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2024
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog hebben in hun vergadering van 11 december 2018 het
Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2024 vastgesteld. Het plan ligt vanaf maandag 17 december 2018 ter inzage in het
gemeentehuis van Schiermonnikoog.
Het gladheidsbestrijdingsplan heeft als voornaamste doel een actualisatie en formalisering van de wijze waarop de
gemeente Schiermonnikoog invulling geeft aan haar zorgplicht voor de gladheidbestrijding. In de praktijk, zeg maar de
uitvoering van de gladheidsbestrijding, verandert er niets. De gemeentelijke buitendienst blijft op dezelfde
wegen/routes strooien als de afgelopen jaren. Alleen is dit nu vastgelegd in een plan. (12-12-2018)
Evenementenvergunning plaatsen kerststal
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het plaatsen van een 'levende' kerststal op de
Willemshof tussen 14 en 27 december 2018. (12-12-2018)
Evenementenvergunning Midwinterfestival 2018
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het tweejaarlijkse Midwinterfestival op zaterdag
29 december 2018 op diverse locaties op Schiermonnikoog. (13-12-2018)
Langestreek 124 overtuin
De beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning is met max. 6 week verlengd. (12-12-2018)
Omgevingsvergunning Ruiterpad
De omgevingsvergunning voor het aanleggen van een ruiterpad met bebording is verleend. (12-12-2018)
Omgevingsvergunning Middenstreek 26A
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakraam is verleend. (12-12-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 124

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping is verleend. (12-12-2018)
Wegafzettingen ten behoeve van Midwinterfestival
Op zaterdag 29 december 2018 zal de Nieuwestreek ter hoogte van de Willemshof en ter hoogte van nr. 1 (het
Koningshuis) worden afgezet van 12.30 tot 18.00 uur. Aan leveranciers voor De Spar en het Beuthús wordt door de
festivalorganisatie begeleide doorgang verleend.
Tijdens de opening van het festival zal van 13.05 tot 13.20 uur de weg tijdelijk worden afgezet op de Reeweg ter
hoogte van het VVV en op de Middenstreek voor Boersma's appartementen. (13-12-2018)
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.

