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Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
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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.

Voortgang Leer- en ontwikkelcentrum 0-16 jaar
Op maandag 25 maart was er een informatieavond over de realisatie van een leer- en
ontwikkelcentrum (LOC) 0-16 jaar op Schiermonnikoog. De avond werd georganiseerd
door de gemeente, samen met de besturen van samenwerkingsschool Yn de mande en
de Inspecteur Boelensschool. Ook waren er ambtenaren van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap aanwezig om de aanwezigen bij te praten over de
landelijke ontwikkelingen in het onderwijs en de mogelijke consequenties hiervan voor
Schiermonnikoog.
Verbinding met brede scholengemeenschap
In het voortgezet onderwijs is een trend zichtbaar van dalende leerlingaantallen. Ook op
Schiermonnikoog. Als de Inspecteur Boelensschool drie jaar lang onder de grens van de
30 leerlingen zit, zal de school moeten sluiten. Prognoses geven aan dat dit in het jaar
2023 het geval is. Het ministerie is hierover met de school en de gemeente in gesprek.
De oplossing om sluiting te voorkomen is het vormen van een nevenvestiging van het
Dockinga College in Dokkum. Hiervoor zal het eiland haar zelfstandige school voor het
voortgezet onderwijs moeten opgeven. Aan de andere kant krijgen we verbinding met
een brede scholengemeenschap die kwalitatief op orde is en continuïteit biedt voor het
onderwijs op Schiermonnikoog. Het proces naar een nevenvestiging zal de komende
jaren de nodige energie kosten om te realiseren. Het ministerie heeft gelukkig
aangegeven dat zij bij deze oplossing de speciale bekostiging voor Schiermonnikoog in
stand houden.
Samenwerking teams
Naast dit bestuurlijke proces zijn de teams van beide scholen inhoudelijk met elkaar
gaan samenwerken om een doorgaande ontwikkellijn van 4-16 jaar te realiseren.
Hiervoor is in januari een eerste bijeenkomst geweest. Een uit de teams geformeerde
werkgroep gaat zich hier de komende tijd mee bezighouden.
Kinder- en peuteropvang
In januari vond er een gesprek plaats tussen de gemeente, Stichting Kinderopvang
Friesland, bestuur en directie van de basisschool en de medewerkers van de
peuteropvang/kinderopvang. Hierbij is afgesproken dat, na de zomervakantie, de
peuteropvang en de kinderopvang inhoudelijk onder aansturing van de basisschool
komen te vallen. Ook dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn
en een verdere ontwikkeling van een leer- en ontwikkelcentrum van 0-16 jaar.
Als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn dan zullen wij u hiervan op de hoogte
houden.

Informatieavond voornemen zandsuppletie Schiermonnikoog Noordwest
Op de noordwesthoek van Schiermonnikoog (gebied paal 3 -5) treedt vanaf begin jaren
2000 aanhoudend kusterosie op. Tussen ongeveer paal 4 en 5 raakt daardoor naar
verwachting binnen enkele jaren de basiskustlijn overschreden. Gezien het belang van
de achterliggende waterkering is Rijkswaterstaat daarom voornemens om een
zandsuppletie te gaan uitvoeren. Er is namelijk te veel onzekerheid of de situatie zich op
tijd van nature hersteld.
Het is niet eerder nodig geweest om op Schiermonnikoog kustonderhoud uit te voeren.
Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân (beheerder duinwaterkering) houden daarom een
informatieavond over deze suppletie. Deze informatieavond vindt plaats op
donderdagavond 11 april om 20.00 uur in het Dorpshuis.
Meer informatie
Wilt u alvast meer lezen over de basiskustlijn en de kustontwikkeling bekijken, kijk dan in
het kustlijnkaartenboek dat gepubliceerd is door Rijkswaterstaat op de site van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:
http://publicaties.minienm.nl/documenten/kustlijnkaarten-2019-resultaten-beoordelingligging-kustlijn-op-1-januari-2019-ten-opzichte-van-de-basiskustlijn

Huurwoning beschikbaar Sinteblom 12
Er komt per 8 april 2019 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 8 april 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een woning met een netto huurprijs van € 447,80.
Inclusief servicekosten van € 5,61 en het voorschot zonnestroom van € 24,09 komt de bruto huurprijs op € 477,50.
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 447,80.
Aantal slaapkamers:
2
Oppervlakte slaapkamers:
11,82 en 5,40 m²
Oppervlakte woonkeuken:
22,04 m²
Berging aanwezig?
Ja
Zolder aanwezig?
nee
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 7 april 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.

Ontheffing bedrijfsvoertuigen
Tijdens de bijeenkomsten over Verkeer en Vervoer in het najaar van 2018 is gevraagd of eilanders ondernemers niet
te lichtvaardig een of meer auto-ontheffingen krijgen. Om te zorgen dat deze ontheffingen goed gecontroleerd en dus
niet ten onrechte verstrekt worden, zal de gemeente voortaan bij deze aanvragen om de volgende informatie
(bewijsstukken) vragen:
- Het voertuig dient op naam van het bedrijf geregistreerd te zijn. Bij het indienen van een aanvraag dient u daarom
een bewijs van deze zakelijke registratie te overleggen.
- Het bedrijfsvoertuig dient onmisbaar te zijn voor de uitvoering van de bedrijfswerkzaamheden. Bij het indienen van
een aanvraag dient u dan ook aan te geven welk doel de ontheffing dient.
De beleidsregels die hierin voorzien zijn niet nieuw. Wat wel verandert is dat de gemeente nadere informatie van de
ondernemer vraagt.
Een ontheffing voor een bedrijfsvoertuig kunt u aanvragen bij de Publieksbalie. Heeft u vragen over de beleidsregels
voor auto-ontheffingen? Dan kunt u deze stellen aan mevrouw Bos, l.bos@schiermonnikoog.nl.

DepoDog opruimzakjes
Om hondenbezitters te ondersteunen bij de opruimplicht voor
hondenuitwerpselen, hebben we speciale dispensers voor de afgifte
van opruimzakjes (DepoDogs) geplaatst. De DepoDog is speciaal
ontwikkeld om het de hondenbezitters gemakkelijk te maken de
uitwerpselen van hun hond op te ruimen.
DepoDog werkt goed, maar het kan nog beter
Veel hondenbezitters maken gebruik van de opruimzakjes. Toch zijn er
nog mensen die de uitwerpselen van hun hond op de grond laten
liggen. Niet fijn als anderen, bijvoorbeeld spelende kinderen, erin
lopen. Daarom verzoeken wij ook die mensen gebruik te maken van de
opruimzakjes. Zo helpt u het dorp en buitengebied schoon te houden.
Hoe werkt het?
U kunt gebruik maken van gratis opruimzakjes. Deze zakjes trekt u uit
de houder die in de DepoDog zit. Gebruik het zakje vervolgens als een
handschoen om de uitwerpselen op te rapen. Dankzij de hengsels kunt
u het zakje eenvoudig dichtknopen. De gebruikte zakjes gooit u in de
afvalbakken, die overal in en buiten het dorp staan.
Het opruimzakje
De opruimzakjes zijn gemaakt van milieuvriendelijke kunststof. Ze zijn stevig en gaan niet snel kapot. Indien u de
zakjes na gebruik dichtknoopt, heeft u tijdens de wandeling geen geuroverlast. Ook omdat u op redelijke loopafstand
altijd een prullenbak tegenkomt om de volle zakjes weg te gooien.

Waar staan DepoDogs?
We hebben de DepoDog op onder andere de volgende plekken neergezet:
• VVV kantoor in het centrum van het dorp (Reeweg 5);
• Bezoekerscentrum nabij de witte watertoren (Torenstreek 20);
• Dier- en speelweide bij de Oosterreeweg;
• Voor het gemeentehuis in het centrum van het dorp (Nieuwestreek 5).
• Van Westerholtlaan bij de afslag naar het Duinpad
• Badweg
• Jachthaven
• Bungalowpark de Monnik
Binnenkort gaan we er nog een aantal bijplaatsen, onder andere in Bouwes Tieuwn.

Voornemen aanleg hoogspanningsverbinding ter inzage
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT
willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van
een toekomstig windpark op de Noordzee (ten noorden van de
Waddeneilanden) naar het vasteland. Het Ministerie van EZK en
TenneT nodigen inwoners, organisaties en bedrijven van harte uit
mee te denken over de plannen van deze ondergrondse
hoogspanningsverbinding.
Als u wilt meedenken over dit project, dan kunt u een mondelinge of
schriftelijke reactie geven op het voornemen en het voorstel voor
participatie. Deze reactie kunt u kenbaar maken in de periode van 8
maart 2019 tot en met 18 april 2019.
Het betreffende voornemen Net op zee Ten noorden van de
Waddeneilanden en het voorstel voor participatie kunt u digitaal
inzien op www.bureau-energieprojecten.nl (onder Lopende projecten,
Hoogspanning).Op papier kunt u deze stukken tijdens de reguliere
openingstijden bekijken op het gemeentehuis.

Oefening Frisian Flag 2019 op vliegbasis Leeuwarden
Vanaf maandag 1 april tot en met vrijdag 12 april vindt op vliegbasis Leeuwarden de internationale jachtvliegoefening
Frisian Flag 2019 plaats. Jachtvliegers uit verschillende landen beoefenen gedurende twee weken complexe missies
in internationaal verband. De vliegbewegingen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30
uur. Tweemaal per dag vertrekken ongeveer 50 toestellen voor een trainingsmissie. ’s Avonds en in het weekend
wordt in principe niet gevlogen.
Waarom vanaf Leeuwarden?
De oefening vindt grotendeels plaats boven de Noordzee in het luchtruim van Nederland, Duitsland en Denemarken.
De vliegbasis ligt dichtbij dit grote oefengebied. Vliegers verliezen hierdoor geen trainingstijd met het vliegen van en
naar het trainingsgebied. Daarnaast heeft Vliegbasis Leeuwarden de benodigde kennis, ervaring en voorzieningen
voor z’n grote oefening.
Geluidshinder
Voor informatie over vliegbewegingen https://www.defensie.nl/onderwerpen/frisian-flag. Klachten kunnen worden
ingediend via www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast of via het gratis nummer 08000226033.
Meer informatie
Meer informatie over de oefening Frisian Flag kunt u vinden op www.defensie.nl/onderwerpen/frisian-flag

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- en/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. Als dat niet
direct lukt bellen zij u zo spoedig mogelijk terug. De medewerkers in het team zijn elkaars back-up

Bekendmakingen
Aanwijzingsbesluit toezichthouder DHW
De burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog en, voor zover het haar bevoegdheid betreft, het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, hebben besloten aan te stellen als onbezoldigd
ambtenaar en te wijzen S. Kerkstra als toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening en de Dranken Horecawet. (27-3-2019)
Evenementenvergunning Pinksterfeest
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verstrekt aan de Stichting Folkloristisch
Pinksterfeest voor diverse festiviteiten tussen 8 en 11 juni 2019. (26-03-2019)
Wijziging standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de standplaatsvergunning voor de Caffé Mobile te
wijzigen. De standplaats op de veerdam mag ingenomen worden in de periode 15 juni tot en met 15 september (dit
was eerder 1 juli tot en met 30 september). (25-03-2019)
Ontwerp Luchthavenregeling Wet luchtvaart
Verleend aan: Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, 9166 ZP Schiermonnikoog.
Betreft: het vaststellen van de ontwerp Luchthavenregeling voor burgerluchthavens van regionale betekenis. De
helihaven wordt gebruikt voor het starten en landen met een helikopter, ten behoeve van medische vluchten aan de
Veerweg te Schiermonnikoog.
Tegen de ontwerp Luchthavenregeling kan iedereen van 18 maart t/m 29 april 2019 zienswijzen indienen bij
Gedeputeerde Staten.
De ontwerp Luchthavenregeling ligt ter inzage van 18 maart t/m 29 april 2019 in het:
- provinsjehüs, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);
- gemeentehuis van de gemeente Schiermonnikoog en op de website van de gemeente Schiermonnikoog.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
Bezwaar- en beroepschriften en zienswijzen moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende
besluit, motivering, datum en ondertekening.
Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.
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.

