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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
3 jan
16.30
uur

Nieuwjaarsreceptie in
het gemeentehuis

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op
donderdag 3 januari 2019 om 16.30 uur
in het gemeentehuis.
De bijeenkomst is een goed moment om elkaar te ontmoeten,
het oude jaar door te nemen en vooruit te zien op het nieuwe jaar.
Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar.
Wij hopen u 3 januari te ontmoeten en
wensen u fijne feestdagen.

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Openingstijden gemeentehuis en milieustraat in de Kerstvakantie
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.

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.

Ondergronds afvalcontainers
De ondergrondse afvalcontainers zijn vanaf oudejaarsdag 12.00 uur tot nieuwjaarsdag
06.00 uur afgesloten voor alle gebruik

Ook Schiermonnikoog Kinderpardongemeente
De gemeente Schiermonnikoog sluit zich aan bij de kinderpardongemeenten. Samen
met veel andere gemeenten pleit Schiermonnikoog voor een soepeler kinderpardon. Het
college zal de staatssecretaris verzoeken om voor kinderen die vijf jaar of langer in
Nederland verblijven het Kinderpardon zo ruim mogelijk te hanteren. Het gaat om
ongeveer 400 kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en (nog) geen
verblijfsvergunning hebben. Zij zijn opgeroeid in de Nederlandse samenleving en
uitzetting is slecht voor hun ontwikkeling.
Meer informatie over de oproep van de gemeenten staat op
https://geenkindaandekant.nl/2018/03/20/gemeenten-pleiten-voor-soepelerkinderpardon/

Subsidie voor eilander boeren
Afgelopen dinsdag heeft provincie Fryslân € 153.500 euro toegekend aan de boeren van
Schiermonnikoog. Deze subsidie heeft Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog
aangevraagd om een grote stap te kunnen zetten in de plannen om een eigen kaas te
gaan ontwikkelen. Dankzij de subsidie kunnen de boeren grote stappen maken richting
een eigen Schiermonnikoogkaasje.

De boeren zijn al twee jaar volop aan het onderzoeken hoe zij hun veestapel kunnen inkrimpen. Dit doen zij samen
met de gemeente, Natuurmonumenten, provincie Fryslân en het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Het plan is om de komende jaren 35 % minder koeien te gaan melken, waardoor Schiermonnikoog
ruimschoots voldoet aan de landelijke eis om minder stikstof uit te stoten. Deze ontwikkeling zorgt voor biodiversiteit in
het polderlandschap en biodiverse melk, waarmee de boeren dus een eigen zuivellijn willen opzetten

Huurwoning beschikbaar Langestreek 1
Er komt per 7 januari 2019 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 7 januari 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een woning met een netto huurprijs van € 619,91.
Inclusief kosten voor: service en onderhoud, huur van de geiser en elektra voor algemeen gemeenschappelijk gebruik
à € 18,47 komt de bruto huurprijs op € 638,38. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het
bedrag van € 625,41.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?

3
16,25 en 8,84 en 5,60 m2
26,95 m2
7,79 m2
Ja
Ja Tuin/balkon/terras

tuin, terras

Op de website vindt u een plattegrond van de woning.
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. Reageren kan tot en met 6 januari 2019 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.

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 on-line 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.

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.

Administratieve wijziging melding staandwantvisserij
Vanaf heden wijzigt de manier waarop u een staandwantvisserijmelding kunt doen bij de gemeente. Na uw melding op
onze website krijgt u voortaan automatisch een zaaknummer toegewezen. Hoort u na twee weken niets? Dan is uw
melding goed ontvangen en kunt u gaan vissen met het toegewezen zaaknummer als netnummer.
Oude netnummer ook geldig
Heeft u nog een netnummer van vorig jaar? Vul dit dan in bij uw melding. U kunt dit nummer dan blijven gebruiken. U
gebruikt dus óf uw oude netnummer óf uw nieuwe zaaknummer als netnummer.
Regels en voorwaarden
Bij uw melding geeft u aan dat u op hoogte bent van de voorwaarden voor het vissen met recreatief staand want.
Deze voorwaarden staan op onze website. Hier vindt u bovendien een kaart waarop staat waar u met welke netlengte
mag vissen en een formulier om een eventueel gevangen bruinvis te melden. Elke visser dient zich ook te houden aan
eventuele vangstbeperkingen voor bepaalde soorten vis.
Een melding blijft één kalenderjaar geldig.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Francine Venselaar, telefoon (0519)-535073 of e-mail
f.venselaar@schiermonnikoog.nl

Zorg & Welzijn
Het Team Zorg & Welzijn is dagelijks bereikbaar voor inwoners met zorgvragen in het nieuwe jaar
Het team Zorg & Welzijn werkt continu aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. De medewerkers zijn dagelijks
bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en als dat niet lukt wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. De
medewerkers in het team zijn elkaars back-up.
Team Zorg en Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor alle signalen, zorgvragen en suggesties.
Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers.
-

Voor WMO- of zorgvragen kunt u bellen met 06-11747797 (Marjan Sanou) of mailen naar
wmo@schiermonnikoog.nl.
Voor vragen over ouderenwerk of welzijn kunt u bellen met 06-11747822 (Brenda Scheper) of mailen naar
welzijn@schiermonnikoog.nl.

Het WMO spreekuur op dinsdag en donderdag in het Zorg- en medisch centrum komt hiermee te vervallen.

Activiteiten
Geen koffieochtend op 25 december 2018 en 1 januari 2019
Op dinsdag 25 december 2018 en dinsdag 1 januari 2019 is er geen koffieochtend.
Koffieochtend 8 januari 2019
We beginnen het nieuwe jaar op dinsdag 8 januari met de Nieuwjaarsvisite om 10.00 uur in het COS. 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?
Verslag van de Kerstkoffieochtend
Op dinsdag 18 december was er een kerstkoffieochtend voor de ouderen . Samen met de peuters werden er
Kerstliedjes gezongen. De peuters hadden voor de ouderen een mooi versierde Kerstbal voor in de kerstboom. Het
was een gezellige ochtend waarin iedereen alvast in de kerstsfeer kwam.

Bekendmakingen
Aanwijzingsbesluit deurwaarders
Het college van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 11 december 2018 besloten tot het aangaan van de
overeenkomst met Flanderijn Invordering B.V. waarbij de publiekrechtelijke invorderingswerkzaamheden inzake
gemeentelijke belastingen en leges vanaf het per post betekenen van het dwangbevel uitbesteed worden.
Daarbij, gelet op artikel 231 lid 2 sub E, van de gemeentewet en artikel 1:2 van de CAR – OWO, alle eerder
genoemde benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder in te
trekken per 11 december 2018 en met ingang van 12 december 2018. Vanaf 12 december heeft het college de
medewerkers van Flanderijn Invordering B.V., zoals genoemd op de lijst die te vinden is op de gemeentelijke website,
aangesteld tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aangewezen als belastingdeurwaarder.
Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van
zwakalcoholische dranken tijdens het Midwinterfestival op locatie Willemshof op 29 december 2018. De ontheffing is
geldig tussen 13.30 uur en 23.30 uur. (19-12-2018)
Drank- en horecavergunning de4dames
De burgemeester heeft besloten een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet te verlenen aan hotel,
wijnbar en bistro de4dames aan de Langestreek 94 te Schiermonnikoog. (20-12-2018)
Ontheffing geluidsnormen live muziek terras Toxbar
Het college heeft besloten op grond van artikel 4.5 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de
gemeente Schiermonnikoog ontheffing van de geluidsnormen aan de Toxbar te verlenen voor het ten gehore brengen
van verstrekte live muziek door The Rolling Beat Machine op:
• Vrijdag 28 december 2018 van 15.30 – 19.00 uur.
• Zondag 30 december 2018 van 15.30 – 19.00 uur

Aanwijzing plaats Carbidschieten
Het is verboden om met carbid te schieten. Dit verbod geldt niet tijdens de viering van oud en nieuw op 31 december
tussen 13.00 uur en 1 januari om 01.00 uur op aangewezen locaties. De gewenste locatie moet eerst worden gemeld
bij de gemeente. De burgemeester wijst vervolgens een plaats aan die in een aanwijzingsbesluit voorzien van
veiligheidsvoorschriften, aan de melder wordt toegezonden. De voorschriften betreffen de openbare orde en
veiligheid.
Op 19 december 2018 is besloten dat tijdens oud en nieuw 2018 met carbid geschoten mag worden bij de ‘blauwe
palen’ (weiland Reeweg/Melle Grietjespad) tussen 13.00 en 1.00 uur. De verzoeker, carbidvereniging Oerend Hard
Schiermonnikoog, is op de hoogte gebracht van de veiligheidsvoorschriften. (19-12-2018)
Standplaatsvergunning oudejaarsdag verkoop oliebollen en warme dranken
Het college heeft besloten een standplaatsvergunning te verlenen aan de Vereniging 'Oerend Hard' voor het verkopen
van oliebollen en warme dranken ten tijde van het carbidschieten op 31 december aanstaande. Standplaats zal
worden gekozen aan de Reeweg ter hoogte van de 'Blauwe Palen'. (19-12-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek om de Noord 5
De omgevingsvergunning voor een interne verbouw is verleend. (19-12-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 94
De omgevingsvergunning voor een interne aanpassing is verleend. (19-12-2018)
Omgevingsvergunning Voorstreek 9
De omgevingsvergunning voor het veranderen van de recreatiewoning is verleend. (19-12-2018)
Omgevingsvergunning Melle Jans Tuntelerstraat 1
De omgevingsvergunning voor de verbouw van de woning is verleend. (19-12-2018)

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.

