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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

Kalender
21 feb
28 feb
5 mrt
5 mrt

Streekarchivaris
Spreekuur college (op
afspraak)
Heldinnenontbijt
Bewonersmiddag
bomenplan (2 buurten)

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.

Uitnodiging voor de vrouwen van Schiermonnikoog
Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Net als vorig jaar wil ik daar graag
aandacht aan besteden door samen met andere vrouwen te ontbijten. Vorig jaar was dat
een groot succes. Ik ben 8 maart op vakantie, daarom ontbijten we deze keer op
dinsdag 5 maart.
Dit jaar is het thema van internationale vrouwendag Heldinnen. Opvallende, onzichtbare,
dode en levende, grootse en kleine. We kennen ze allemaal want in elke gemeenschap
waren en zijn heldinnen te vinden. Heldinnen die zich op uitzonderlijke wijze hebben
ingezet voor de rechten van de vrouw, voor gelijkheid, voor hun medemens. Wie is jouw
heldin? We gaan erover in gesprek.
Graag wil ik de vrouwen van Schiermonnikoog uitnodigen voor een heldinnenontbijt op 5
maart van 8.30 uur tot 10.00 uur in Hotel v.d. Werff. Samen beginnen we de dag met
een mooi verhaal, een verrassende ontmoeting, een goed gesprek en een stukje
muziek.
Aanmelden
U kunt zich tot 27 februari telefonisch aanmelden bij de gemeente via (0519) 535050 of
stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden.
Internationale vrouwendag
Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats. De staking
was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Deze staking
was het prille begin van de strijd voor vrouwenemancipatie en tegen
vrouwendiscriminatie en racisme. Vrouwen van over de hele wereld vieren deze dag nog
steeds en vragen aandacht voor belangrijke thema´s zoals economische zelfstandigheid
voor vrouwen, tegengaan van armoede en seksueel geweld. Aanvankelijk werd ook
gestreden voor vrouwenkiesrecht en gelijke beloning. Dat laatste is nog steeds
belangrijk. Ook staat deze dag in het teken van strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen
overal ter wereld, dus ook op ons eiland.
Ik verheug mij erop om 5 maart te ontbijten met de eilander vrouwen in het kader van
internationale vrouwendag.
Graag tot ziens bij het vrouwenontbijt.
Ineke van Gent, Burgemeester

(Her)beplantingsplannen 2019
Dit jaar willen we beginnen met het herplanten van verschillende bomen in het dorp. De
plannen hiervoor gaan we eerst bespreken met bewoners en de gemeenteraad. Op
dinsdag 5 maart vinden gesprekken plaats met bewoners van buurten waar we nieuwe
bomen willen planten.
We willen nieuwe bomen planten omdat er veel bomen verloren zijn gegaan. Vooral
tijdens de zware storm van 28 oktober 2013 zijn veel bomen in het dorp omgewaaid.
Maar ook in stormen daarna. Verder is in Bouwes Tieuwn een aantal bomen geveld,
omdat op die plek 14 seniorenwoningen zijn gebouwd. Al met al voldoende reden om
nieuwe beplantingsplannen op te stellen voor Bouwes Tieuwn/ Van Starkenborghstraat /
Burgemeester van den Bergstraat; nieuwbouwwijk aan de Oosterreeweg en de
Middenstreek, westzijde.
Deze conceptplannen bespreken we eerst met de betreffende bewoners en daarna met
de gemeenteraad. De uitvoering volgt daarna. Dat kan niet allemaal voor de zomer.
Daarom hebben we een planning gemaakt voor de rest van 2019.
Voor de zomer willen we Bouwes Tieuwn/Van Starkenborghstraat/burgemeester van
den Bergstraat aanpakken. Na de zomer volgen de nieuwbouwwijk aan de
Oosterreeweg en de Middenstreek, westzijde. De herbeplanting van de Middenstreek
vergt veel voorbereiding. Beplanting moet daar worden aangebracht in de bestrating en
in de ondergrond liggen veel kabels en leidingen. Dat gaan we eerst in beeld brengen.
Ook moeten de werkzaamheden in de Middenstreek, een drukke straat met veel
bedrijven, plaatsvinden in de rustige winterperiode.

Bijeenkomsten over de herplantingsplannen met buurtbewoners
We hebben de volgende planning gemaakt voor overleg met bewoners:
1. Bewoners Bouwes Tieuwn, Van Starkenborghstraat en Burgemeester van den Bergstraat: dinsdag 5 maart
om 14.30 uur in het gemeentehuis;
2. Bewoners van de nieuwbouwwijk aan de Oosterreeweg (Dominee Hasperstraat en Martha Karststraat):
dinsdag 5 maart om 16.00 uur in het gemeentehuis.
De bewoners krijgen in de week voorafgaande aan het overleg een uitnodiging voor de bijeenkomsten.
Bewoners en ondernemers van de Middenstreek krijgen voor de zomerperiode een uitnodiging voor overleg over
herbeplanting. Uitvoering van het plan volgt dan in de herfst- en winterperiode.

Drank- en horecawet
Ook in 2019 zet de gemeente Schiermonnikoog weer in op een goede naleving van de drank- en horecawet. We
vinden het belangrijk om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, overlast en overtredingen te voorkomen en
risicovolle situaties te beëindigen. Toezichthouders en boa’s gaan daarom weer periodiek controles uitvoeren bij
ondernemers die alcoholhoudende drank mogen verkopen of schenken. Ook kunnen zij controleren of er geen
verkoop van alcoholhoudende drank plaatsvindt door ondernemers die niet over een geldige vergunning of ontheffing
beschikken.
Bij een vergunningencontrole wordt gekeken of de DHW-vergunning in de zaak aanwezig is, of er een leidinggevende
-die vermeld staat op de vergunning- aanwezig is en of de leeftijdsgrensaanduiding (nix onder de 18) goed zichtbaar
aangebracht is. Bij een leeftijdsgrenzencontrole wordt gekeken of er bij een alcoholaankoop door een jongere (die niet
zichtbaar de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt) om een ID bewijs wordt gevraagd en of er geen alcohol verkocht wordt
aan jongeren beneden de 18 jaar. Toezicht en handhaving op alcohol gerelateerde overtredingen is in handen van de
politie; die treedt op bijvoorbeeld wanneer er sprake is van alcoholgebruik in de openbare ruimte, bij overlastsituaties
en dergelijke. Heeft u nog vragen over de drank- en horecawet? Dan kunt u deze stellen via
l.bos@schiermonnikoog.nl of 0519-535078.

Zorg & Welzijn
Team Zorg & Welzijn is dagelijks bereikbaar voor inwoners met zorgvragen
Het team Zorg & Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor zorgvragen, signalen 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.
De medewerkers van het team Zorg & Welzijn 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.

Bekendmakingen
Raadsvergadering dinsdag 26 februari 2019
Op dinsdag 26 februari vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
4
Besluitenlijst van de vergadering van 22 januari 2019
5.
Mededelingen
6.

Besluitvormend deel
Controleprotocol accountant 2018-2020

7.

Oordeelsvormend deel
Tankinspectie en aanpassing benzinestation (invoering duurzame vormen van brandstof)

8.

Beeldvormend deel
Stand van zaken containerramp (presentatie)

9.
10.
11.
12.
13.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Vragenuur
Sluiting

U kunt de vergadering volgen via onze website, via Schiermonnikoog TV of vanaf de publieke tribune. Alle
raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl

Omgevingsvergunning Kappen Langestreek West, zuidkant
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog hebben op 5 februari een omgevingsvergunning verleend voor de
kap van drie elzen en twee esdoorns aan de Langestreek Westzijde, zuidkant, grenzend aan de achtertuinen van de
percelen Middenstreek 52 en 54. De drie elzen zijn overwoekerd door onder andere klimop en daardoor ernstig
verzwakt. Van de esdoorns is de ene boom verzwakt en de kans op omwaaien bij storm is reëel.
De tweede esdoorn staat te dicht op de andere esdoorn, waardoor ze elkaars groei belemmeren. (07-02-2019)
Verkiezingen Provinciale Staten - Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
De burgemeester van Schiermonnikoog maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van
provinciale staten een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een
andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een
kiezerspas.
B. MONDELING VERZOEK
1.Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder
overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de
kandidaatstelling (5 februari 2019) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan
geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (19 maart 2019).
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk
stembureau binnen de provincie.
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
Verkiezingen Provinciale Staten - Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Schiermonnikoog maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van
provinciale staten een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij
volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (5
februari 2019) als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met
zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag
van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te
dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2019) in dezelfde
gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat
ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door
de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
Verkiezingen Waterschap - Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
De burgemeester van Schiermonnikoog maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het
algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente
met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK
1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een

andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een
kiezerspas.
B. MONDELING VERZOEK
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder
overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de
kandidaatstelling (5 februari 2019) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan
geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (19 maart 2019).
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk
stembureau binnen de grenzen van het waterschap. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector
Burgerzaken van de gemeente.
Verkiezingen Waterschap - Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Schiermonnikoog maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het
algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de
volgende bepalingen.
A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij
volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2019) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (5
februari 2019) als kiezer voor hetzelfde waterschap zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met
zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag
van de stemming, zelf een andere kiezer machti-gen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te
dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaat-stelling (5 februari 2019) in
dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft, én geregistreerd zijn als kiezer voor
hetzelfde waterschap.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat
ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de
gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door
de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
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.

