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Beeldvormende raadsbijeenkomst over Dursum Eilaun Schiermonnikoog

Openingstijden:

Op dinsdag 5 februari a.s. om 20.00 uur wordt een beeldvormende raadsbijeenkomst
gehouden over Dursum Eilaun Schiermonnikoog. Portefeuillehouder Duurzaamheid
Ineke van Gent zal de gemeenteraad bijpraten over de stand van zaken om
Schiermonnikoog duurzamer te maken. U bent van harte welkom als toehoorder bij deze
beeldvormende bijeenkomst van de raad.
De bijeenkomst wordt niet uitgezonden. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen komen
een maand later

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

Kalender
5 feb

7 feb
7 feb
13 feb
13 feb

Raadsvergadering
(beeldvormend) over
duurzaamheid
Belevingsdag
fossielvrij vervoer
Streekarchivaris
Spreekuur college
(op afspraak)
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.

De gemeente Schiermonnikoog heeft de werkzaamheden die voortkomen uit de Wet
WOZ, de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan de
gemeente Dongeradeel.
Jaarlijks verzenden de gemeenten Dongeradeel en Schiermonnikoog eind februari de
aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen.
Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.
gefuseerd tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Als gevolg van deze fusie
worden de aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen van de nieuwe
gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Schiermonnikoog niet met dagtekening
28 februari 2019 verzonden maar met dagtekening 31 maart 2019.
WOZ-waarde en aangifte doen voor de inkomstenbelasting 2018?
Moet u voor 1 mei 2019 aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2018 en
wordt de WOZ-waarde van uw woning gevraagd?
De WOZ-waarde is dan de WOZ-waarde van uw woning met waardepeildatum 1 januari
2017. Die staat op de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen 2018 die
u vorig jaar met dagtekening 28 februari 2018 van uw gemeente heeft ontvangen.

Fossielvrij vervoer uitproberen
Op donderdag 7 februari van 12.00 tot 17.00 uur kunt u alles te weten komen over
vervoer zonder of met minder gebruik van fossiele brandstoffen tijdens een
‘belevingsdag’ op Schiermonnikoog. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer met
een programma voor deze dag.
Er zijn voertuigen aanwezig om te bekijken en uit te proberen. Verder zijn er informatieve
presentaties van ervaringsdeskundigen en kunt u op uw gemak al uw vragen stellen aan
experts.
De belevingsdag is een onderdeel van de Elfwegentocht On Tour. Deze samenwerking
tussen de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Circulair Friesland is een vervolg op de
Elfwegentocht, toen meer dan 100.000 Friezen van 1 t/m 14 juli 2018 fossielvrij reisden.
De On Tour-variant brengt fossielvrij vervoer nog dichter bij de bevolking.
Schiermonnikoog is als eerste aan de beurt. Daarna reist de tour verder door de
provincie Fyslân.
Burgemeester Ineke van Gent is blij met de komst van de Elfwegentocht On Tour: “De
Elfwegentocht 2018 heeft afgelopen zomer diepe indruk op mij gemaakt. Heel fijn dat
ook Schiermonnikoog nu nauw betrokken is bij het vervolg op dit evenement. Ons eiland
is trots om op donderdag 7 februari gasteiland te zijn van de doorstart van deze
fossielvrije manifestatie.”
Bij de start van de belevingsdag ondertekent burgemeester Ineke van Gent het
convenant Zero Emissie Mobiliteit Waddeneilanden namens het Samenwerkingsverband
De Waddeneilanden. Het convenant is een initiatief van zowel gemeenten als het
bedrijfsleven. Het convenant wordt ondersteund door een brede en diverse groep van
duurzame bedrijven op de eilanden. In de volgende nieuwsbrief plaatsen we meer
informatie over dit convenant.

Iepen Mienskipsfûns weer open
Eilanders met een goed idee om de leefbaarheid van hun eiland te verbeteren, kunnen
tussen 21 januari en 15 februari subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF).
Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te
voeren.In deze ronde is bijna € 1,4 miljoen beschikbaar voor heel Fryslân. Fryslân bruist
van de initiatieven. Projecten die eerder subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van

duurzaamheidsprojecten tot projecten op het gebied van energie, kunst, cultuur, natuur, voorzieningen, zorg, sport en
recreatie. Inspiratie opdoen kan met de nieuwe projectenkaart van het IMF. Hierop staan mooie projecten die
gesteund zijn door het IMF en die bijdragen aan de leefbaarheid. Kijk op: www.streekwurk.frl/projecten.
Subsidie aanvragen
Initiatiefrijke Eilanders kunnen van 21 januari tot en met 15 februari 2019 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen.
De projectbureaus van Streekwurk in de vijf regio’s helpen graag bij het opstellen van een plan en de aanvraag.
Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie kunt u vinden op
www.streekwurk.frl/IMF.

Hardloopkids
Ook dit jaar zorgt de gemeente er voor dat alle kinderen en jongeren tot en met 16 jaar die op Schiermonnikoog
wonen kunnen meedoen aan de Monnikenloop op 30 maart. Wil je fit aan de start staan? Of vind je het gewoon leuk
om lekker te sporten? Doe dan mee met de hardlooptraining van buurtsportcoach Ilse Spijksma. Elke woensdag 16.45
uur, start: bij de gymzaal. Voor meer informatie, mail Ilse Spijksma op ilse.spijksma@sportfryslan.nl.

Militaire oefening
Van 11 t/m 15 februari 2019 wordt een militaire oefening gehouden. De oefening speelt zich af in het gebied tussen de
plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening waarbij waarnemers
vanaf de grond vliegtuigen en helikopters aansturen.
Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten
Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘documenten’, of
op NOS teletekst pagina 766. Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en
eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 - 0226033 bereikbaar.

Online aanmelden grof afval
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een blok ‘Afval, grof huisvuil’. U
vult het formulier in onder ‘direct regelen’ en krijgt een ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de
ontvangstmelding staat wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.

Streekarchivaris op 7 februari in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 7 februari 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 e-mail: t.jongsma@ddfk.nl

Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden?
Voor verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gemeente. Via de website www.verlorenofgevonden.nl of
via onze website lukt het regelmatig om voorwerpen weer terug te kunnen geven aan de eigenaar.
Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren, registreer dit dan via deze website of kom langs bij de Publieksbalie in
het gemeentehuis. Zijn we niet aanwezig, stuur dan gerust een e-mail naar postbus20@schiermonnikoog.nl

Zorg & Welzijn
Bereikbaarheid team Zorg & Welzijn
Sinds begin dit jaar is het WMO-spreekuur op dinsdag en donderdag komen te vervallen. U kunt het kantoor in het
zorgcentrum (Van Starkenborghstraat 17) op werkdagen gewoon binnenlopen als u vragen heeft. Daarnaast zijn de
medewerkers dagelijks telefonisch bereikbaar om uw vragen te beantwoorden. Lukt dat niet, dan bellen zij u zo
spoedig mogelijk terug.
-

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.

Bekendmakingen
Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat cafe It aude Beuthús
De burgemeester heeft besloten een vergunning te verlenen voor de aanwezigheid van een kansspelautomaat in café
It Aude Beuthús voor het kalenderjaar 2019. (30-1-2019)
Loterijvergunning Sierlikene Meu
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een loterijvergunning te verlenen aan toneelvereniging
Sierlikene Meu voor het houden van een loterij op 1 en 2 februari 2019 in het Dorpshuis te Schiermonnikoog. (30-12019)

Tijdelijke standplaatsvergunning Steeuwsaun COS
Het college van burgemeester en wethouders heeft een standplaatsvergunning afgegeven aan Vocaal Ensemble
Steeuwsaun voor de verkoop van koffie en thee op vrijdag 24 mei 2019 van 18.00 tot 21.30 uur en op zaterdag 25 mei
2019 van 7.00 tot 19.00 uur, op locatie Langestreek 23, voor het COS. (30-1-2019)
Tijdelijke standplaatsvergunning Steeuwsaun Got Tjark
Het college van burgemeester en wethouders heeft een standplaatsvergunning afgegeven aan Vocaal Ensemble
Steeuwsaun voor de verkoop van koffie en thee op vrijdag 24 mei 2019 van 18.00 tot 21.30 uur en op zaterdag 25 mei
2019 van 7.00 tot 19.00 uur, op locatie Dominee H.W. Hundlingiuspad bij de ingang van de Got Tjark. (30-1-2019)
Aanwijzingsbesluit toezichthouder APV
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 22 januari 2019 besloten
de heer Anne van der Heide aan te stellen en aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar in de functie van
toezichthouder belast met de naleving van het bepaalde bij of krachtens de APV van de gemeente Schiermonnikoog.
(29-1-2019)
Aanwijzingsbesluit toezichthouder APV
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 22 januari 2019 besloten
de heer Klaas Wiersma aan te stellen en aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar in de functie van toezichthouder
belast met de naleving van het bepaalde bij of krachtens de APV van de gemeente Schiermonnikoog. (29-1-2019)
Omgevingsvergunning Reddingsweg 38
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een wijziging op een eerder verleende vergunning (2017.0009)
(30-1-2019)
Omgevingsvergunning Reeweg 9
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bezoekerscentrum. (30-1-2019)
Bekendmaking onherroepelijk bestemmingsplan Reeweg 9, Schiermonnikoog
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat het onherroepelijk vastgestelde
bestemmingsplan “Reeweg 9 in Schiermonnikoog” in werking is getreden.
Het plan
Het plangebied omvat het perceel Reeweg 9 in Schiermonnikoog. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een
nieuw bezoekerscentrum mogelijk.
Beroep ingesteld
Het bestemmingsplan” Reeweg 9 in Schiermonnikoog” is op 16 oktober 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Het
vastgestelde plan heeft hierna vanaf 29 oktober 2018 gedurende zes weken voor het instellen van beroep ter inzage
gelegen. Er is beroep ingesteld.
Uitspraak Raad van State
Op 18 januari 2019 heeft de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State het verzoek
niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het bestemmingsplan met ingang van 19 januari 2019 in werking is
getreden. Het onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplan vormt vanaf de inwerkingtreding het toetsingskader voor
de gemeente.
Waar vind ik het bestemmingsplan?
Het onherroepelijk vastgestelde bestemmingsplan “Reeweg 9 te Schiermonnikoog” is in te zien bij de balie van het
gemeentehuis, Nieuwestreek 5 te Schiermonnikoog. Ook is het plan digitaal raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoekt u in dat geval op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0088.BP00615ON01
Meer informatie?
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer Anton Baarda, tel. 0519535081 of per mail a.baarda@schiermonnikoog.nl. (22-1-2019)
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.

