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Uitnodiging opruimvrijwilligers en -beroepskrachten 14 februari

Openingstijden:

In de nacht van 1 op 2 januari verloor het containerschip MSC Zoe als gevolg van slecht
weer meer dan 300 containers in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Op de
stranden van de Waddeneilanden spoelden de dagen daarna volle containers, losse
goederen en heel veel verpakkingsmaterialen aan. Op Schiermonnikoog spoelden er
drie containers en heel veel containerinhoud aan.

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

Door de enorme inzet van vele professionals, eilanders, vrijwilligers en militairen was dit
binnen een aantal dagen opgeruimd.

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
13 feb
13 feb
14 feb
21 feb
26 feb

Graag nodigen wij alle opruimvrijwilligers en –beroepskrachten uit
voor een hapje en een drankje op
donderdag 14 februari om 19.30 tot 21.30 uur
in het gemeentehuis.

Spreekuur college (op
afspraak)
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Vrijwilligersavond
opruimen strand
Streekarchivaris
Raadsvergadering

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.

Aftrap convenant Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden
Emissievrij vervoer op de Waddeneilanden, uiterlijk in 2025. Dat is de ambitie die de vijf
Waddengemeenten uitspreken met het ondertekenen van het convenant “Zero emissie
Mobiliteit Waddeneilanden”. Om deze doelstelling te bereiken zijn in het convenant
diverse concrete acties opgenomen waarmee de eilanden in 2019 al een start maken.
Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog ondertekende namens het
Samenwerkingsverband de Waddeneilanden het convenant tijdens de aftrap van de
eerste concrete actie: een demonstratiedag voor
emissievrij vervoer.
Het convenant is een initiatief van zowel gemeenten als
het bedrijfsleven. Het convenant wordt ondersteund door
een brede en diverse groep van bedrijven op de eilanden.
Deze “supporters” zijn ook opgenomen in het convenant,
waarbij het idee is dat steeds meer bedrijven zich zullen
aansluiten.
Er gebeurt al veel op de eilanden op het gebied van
emissievrij vervoer, en het convenant is bedoeld om er
nog een extra schepje bovenop te doen. Een aantal
concrete maatregelen moet ertoe leiden dat nog meer
mensen gebruik gaan maken van emissievrij vervoer.

Zo start ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV in samenspraak met de vijf gemeenten een helpdesk voor ondernemers
met vragen over emissievrij vervoer.
Ook faciliteren de eilandgemeenten aanbieders van zero emissie voertuigen om op elk eiland demonstratiedagen te
organiseren. De eerste werd vandaag 7 februari 2019 georganiseerd op Schiermonnikoog. Een andere actie uit het
convenant is dat sommige eilanden het toegangs- en ontheffingenbeleid op de eilanden heroverwegen. Daarbij wordt
bovendien onderzocht of extra privileges voor zero emissie vervoer mogelijk zijn. Ook geven gemeenten aan dat zij bij de
aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s altijd een zero emissie alternatief in overweging nemen en faciliteren ze, waar
mogelijk, de aanvraag van oplaadpunten.
Om aan te sluiten bij de landelijke ambities willen de Waddeneilanden gezamenlijk deelnemen aan de ‘Green Deal Zero
Emissie (Stand)logistiek’ (Green Deal ZES), een landelijke afspraak waarin diverse overheden en bedrijven projecten
uitvoeren om de logistiek te verduurzamen. Daarbij onderzoeken de gemeenten of ze gebruik kunnen maken van
landelijke subsidieregelingen, die de inzet van emissievrij vervoer versnellen.
Burgemeester Ineke van Gent – portefeuillehouder Duurzaamheid- zette vandaag namens de eilanden haar handtekening
onder het convenant “Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden”.
“Het convenant past in de ambitie van de Waddeneilanden om koploper te zijn in de energietransitie”, aldus Ineke van
Gent. “Daarbij zijn wij als Waddeneilanden ons bewust om de footprint van vervoer zoveel mogelijk te minimaliseren”.

Provincie Fryslân steunt realisatie nieuw informatiecentrum Schiermonnikoog
De provincie Fryslân heeft een subsidie van 8 ton euro
toegekend aan de realisatie van het nieuwe informatiecentrum
Het Baken op Schiermonnikoog. Het energie-neutrale gebouw
wordt hét loket voor informatie en actualiteit over het eiland,
het Nationaal Park en Werelderfgoed Waddenzee.
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 euro, daarbij inbegrepen de
aankoop van de locatie. Het project heeft eind vorig jaar reeds
1,25 miljoen euro vanuit het Waddenfonds gekregen.
Het nieuwe bezoekerscentrum moet een impuls geven aan het toerisme op Schiermonnikoog. Het volledig duurzaam
gebouwde centrum krijgt wisselende exposities en tal van nieuwe activiteiten en arrangementen, voor zowel de toerist als
voor de zakelijke markt. Daarnaast willen de projectpartners met nieuwe activiteiten de bewustwording en beleving van het
waddengebied en Schiermonnikoog bevorderen. Een groot voordeel voor de bezoekers is dat zij straks bij één loket,
centraal in het dorp, terecht kunnen voor informatie en deelname aan activiteiten. De kern van de ontvangst in het
centrum, de exposities en informatievoorziening zal zijn: ‘’Binnen goed geïnformeerd worden om buiten meer te beleven’.’
De voorzitter van de stuurgroep is bijzonder verheugd met de steun van de provincie. Deze bijdrage is cruciaal voor het
realiseren van dit vernieuwende initiatief. De stuurgroep hoopt in de loop van 2019 met de bouw te beginnen zodat het
centrum in 2020 de deuren kan openen.
Stuurgroep Informatiecentrum
Monumentale Iep Willemshof
BTL Bomendienst B.V. heeft op 8 oktober 2018 de grote monumentale iep in de
Willemshof uitgebreid onderzocht. Dit omdat tijdens een controle door de
buitendienst van de gemeente een holte aangetroffen werd op maaiveldniveau in
de stamvoet. Dit kan stabiliteitsproblemen veroorzaken.
Uit het onderzoek van BTL is gebleken dat de boom een relatief goede conditie
heeft. Er zijn geen parasitaire zwammen aangetroffen rondom de stamvoet. Wel
zit er een diepe wond in de stamvoet en klinkt de stamvoet op enkele andere
plekken hol.
Het advies is om de boom jaarlijks te (laten) controleren en om de twee jaar een
geluidsmeting te laten uitvoeren.
De rapporten kunt u vinden op onze website.

Evenementen en festiviteiten
Een braderie, optocht, concert of ander feest organiseren? Voor veel vormen van voor publiek toegankelijk vermaak geldt
dat u een aanvraag of melding bij de gemeente moet doen.
Straatfeest , buurt BBQ of ander
klein evenement

Geluidsfestiviteiten bedrijven

Evenementenvergunning

Wanneer u voldoet aan onderstaande
voorwaarden kunt u volstaan met een
melding klein evenement.

Horeca-, sport- of recreatiebedrijven
mogen 10 keer per jaar de normaal in
hun inrichting geldende
geluidsnormen overschrijden.
Meldingsformulier incidentele
festiviteit

Valt uw evenement niet onder de
hiernaast genoemde categorieën?
Dan dient u een
evenementenvergunning aan te
vragen.

Meld het evenement ten minste 10
werkdagen voorafgaand aan het
kleine evenement met het formulier
op onze website.
Voorwaarden klein evenement:
- minder dan 200 bezoekers
- tussen 8 en 23.00 uur
- geen versterkte muziek
- niet op de openbare weg,
parkeerplaats, fietspaden etc.
- geen objecten plaatsen > 10 m2
- niet in natuurgebied

NB1: Op door de gemeente bepaalde
collectieve feestdagen hoeft er niet
gemeld te worden (Koningsdag,
Kallemooi, Oud en nieuw).
NB2: Voor geluidfestiviteiten die op
buitenterrein bij het bedrijf
plaatsvinden (terras, tuin, e.d.) moet
een ontheffing van de geluidsnormen
bij het college van B&W worden
aangevraagd. Doe dit tenminste drie
weken voor de beoogde festiviteit.

Vraag de vergunning ten minste 8
weken voorafgaand aan het
evenement aan met het formulier op
onze website.
Geen evenement is:
Bioscoopvoorstelling,
theatervoorstelling,
betoging/manifestatie/demonstratie,
dansen in een inrichting met DHWvergunning, sportwedstrijden,
commerciële markten.

Bekendmakingen
Reglement van orde voor de gemeenteraad 2019
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 22 januari 2019 het Reglement van
orde voor de gemeenteraad 2019 vastgesteld.
Dit reglement treedt in werking op één dag na bekendmaking. Het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad 2017, het
Reglement van Orde Commissie Sociaal Domein gemeente Schiermonnikoog, de Verordening Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling Schiermonnikoog , vervallen op dat moment.
Vestiging voorkeursrecht Woningbouwlocatie Oost
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van de
Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Schiermonnikoog ingevolge het bepaalde in
artikel 6 van de Wvg op 22 januari 2019 heeft besloten grond aan te wijzen als grond waarop een gemeentelijk
voorkeursrecht rust en waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Aangewezen zijn
gronden die thans agrarisch worden gebruikt en waar een niet agrarische bestemming aan wordt toegedacht ten behoeve
van de realisatie van de Woningbouwlocatie Oost.
Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie van deze bekendmaking, derhalve op 30 januari 2019.
Gevelreclame de4dames
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een vergunning te verlenen voor gevelreclame op de
voorzijde van het pand Langestreek 94. (06-02-2019)
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.

