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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Zorg & Welzijn
WMO en Zorg 06-11747797
wmo@schiermonnikoog.nl
Ouderenwerk en Welzijn
06-11747822
welzijn@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
Zorg & Welzijn
Op afspraak.
Kalender
2x per
maand
8 apr
11 apr

11 apr
18 apr

Spreekuur college (op
afspraak)
Informatieavond
biodivers boeren
Koffie met
burgmeester in
bibliotheek
Informatieavond
zandsuppletie
Streekarchivaris

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.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend
tussen 9 en 10 uur. Het spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen
over onderwerpen die spelen in onze gemeente.
U kunt een afspraak maken met Ineke van Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het
bestuurssecretariaat (Mariska of Jacqueline), telefonisch (0519) 535050 of via e-mail
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Koffie met de burgemeester in de bibliotheek
Donderdag 11 april om 10.30 uur is er koffiedrinken met burgemeester Ineke van Gent in
de bibliotheek. U bent van harte welkom om een kopje koffie mee te drinken in de
bibliotheek aan de Torenstreek.

Informatieavond biodivers boeren
Op maandag 8 april organiseren de eilander boeren, natuurmonumenten en de
gemeente een avond over de voortgang van de eilanddeal. In deze deal is afgesproken
dat de boeren de komende jaren 35% minder koeien gaan melken, waardoor
Schiermonnikoog ruimschoots voldoet aan de landelijke eis om minder stikstof uit te
stoten. De eilanddeal is bijna een jaar geleden, in aanwezigheid van minister Schouten,
gesloten.
Diverse sprekers zullen een toelichting geven op de stand van zaken. De burgemeester
zit de avond voor. De partijen gaan graag in gesprek met bewoners.
U bent van harte welkom op maandag 8 april, om 20.00 uur in de Teensma-zaal van
Hotel van der Werff.

Leerlingenvervoer Schiermonnikoog schooljaar 2019-2020
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en
staat de basisschool op minimaal zes kilometer van uw woning of de school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs op minimaal zes kilometer afstand van uw woning? Dan
kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten.
Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet
onderwijs. De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de
school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders. Ook wordt er rekening
gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar
2019-2020 tot uiterlijk 1 juni 2019 via een aanvraagformulier bij het college indienen.
Aanvraagformulieren kunt u vinden op www.schiermonnikoog.nl onder “direct regelen”
of verkrijgen bij Erica Faber via telefoonnummer (0519) 555 555.

Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar Dokkum v.v.
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het
basisonderwijs geen bij hun persoonlijke situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen
op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de vaste wal
(Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd vervoer, zulks ter beoordeling aan
het college van burgemeester en wethouders, dat zich hierin laat adviseren door een
onafhankelijke ter zake deskundige.
Ouders dragen zelf bij in de kosten van deze vorm van vervoer. De hoogte van de
eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van de werkelijke kosten van het openbaar
vervoer.
U kunt de aanvraag voor het georganiseerd vervoer voor het schooljaar 2019-2020 tot
uiterlijk 1 juni 2019 via een aanvraagformulier bij het college indienen.
Aanvraagformulieren kunt u vinden op www.schiermonnikoog.nl onder “direct regelen”
of verkrijgen bij Erica Faber via telefoonnummer (0519) 555 555.

Melding staand wantvisserij
Graag herinneren wij u eraan dat mensen die recreatief met een staand wantnet willen vissen zich moeten melden bij
de gemeente. Dit kan op onze website. Zoek op ‘staand wantvisserij’ of zoek de juiste pagina via het menu ‘Zelf
regelen, Onderwijs, sport en recreatie’. Een melding blijft één kalenderjaar geldig.
Wat gebeurt er na mijn melding?
Nadat u het meldingsformulier heeft ingevuld, krijgt u automatisch een e-mailbevestiging met een zaaknummer
toegewezen. Deze bevestiging van uw melding is na twee weken geldig.
Als er iets niet klopt, neemt de gemeente binnen twee weken contact met u op.
Oud of nieuw netnummer gebruiken?
U kunt vissen met het toegewezen zaaknummer uit de e-mail óf met het uw bekende netnummer van vorige jaren.
Indien u dit niet meer weet, kunt u dit opvragen bij de gemeente.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Francine Venselaar, telefoon (0519)-535073 of e-mail
f.venselaar@schiermonnikoog.nl

Huurwoning beschikbaar Kantjeblom 3
Er komt per 13 mei 2019 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 15 april 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een woning met een netto huurprijs van € 566,14.
Inclusief servicekosten van € 5,61 en het voorschot zonnestroom van € 38,65 komt de bruto huurprijs op € 610,40.
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 566,14.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

3
7,22m², 11,24 en 14,09m²
25,88 m²
7,32 m²
Ja
nee
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 14 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.

IMF subsidie voor 18 projecten op de Friese Wadden
Maar liefst 18 projecten op de Friese Waddeneilanden kregen een positief advies in de eerste subsidieronde van het
Iepen Mienskipsfûns 2019. Die projecten zorgen samen voor een investering van ruim € 577.950 in de leefbaarheid
van de eilanden. Twee van deze projecten zijn van Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog & de plastic soep
De recente containerramp is voor de Stichting Noorderbeeld aanleiding geweest om een project te starten. Zij zien in
de consumptie- en wegwerpmaatschappij een bedreiging voor het -fragiele- ecosysteem van de Wadden en specifiek
Schiermonnikoog. Door verschillende activiteiten gaat men de eilanders mogelijkheden bieden om blijvend bewuster
om te gaan met plastic.
Got Tjark
De grote kerk “Got Tjark” op Schiermonnikoog opent buiten de kerkdiensten om steeds vaker haar deuren voor
andere gelegenheden. Daarom wordt er geïnvesteerd in een koffie-installatie en audioapparatuur. Daarnaast laat het
kerkbestuur ook het orgel restaureren.
Iepen Mienskipsfûns
In 2019 kan er eind april en eind september nog subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Ook dan is weer de
voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor de nieuwe
openstellingsperiodes en meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.

Tips om muggen te voorkomen
De zomerperiode is een tijd om lekker veel buiten te zijn. Niet alleen in de vrije natuur, maar ook in uw eigen tuin.
Helaas maken muggen soms deel uit van die omgeving. Gelukkig valt overlast door muggen meestal mee. Dat is
vooral afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar u kunt zelf ook veel doen om de aanwezigheid van muggen
zoveel mogelijk te voorkomen.
Muggen planten zich voort in stilstaand water in de tuin of op het balkon, bijvoorbeeld in bakjes, bloempotten, flessen
of verstopte dakgoten. Zorg er daarom voor dat in uw woonomgeving geen vochtige plaatsen en/of plekken met
stilstaand water zijn. Bijvoorbeeld door onderstaande maatregelen te nemen:
 Zet lege potten en bakken in de tuin op hun kop, zo blijft er geen laagje water staan wanneer het regent.
 Maak elk voorjaar (verstopte) dakgoten schoon om te voorkomen dat er een laagje water in blijft staan.
 Laat geen emmers met zoet water in je tuin of op je balkon staan, gooi ook gieters met overgebleven kraan- of
regenwater meteen leeg.
 Dek uw regenton af, of gooi een laagje olijfolie of zonnebloemolie op het water in de ton.
 Bewaak de kwaliteit van het water in vijvers en plaats een pompje of fontein, zodat het water in beweging komt.
 Maai het gras en haal het onkruid uit de tuin, dan hebben muggen geen lekker plekje meer. Ze verstoppen zich
graag op warme, natte en vochtige plekken. Als het gras gemaaid en het onkruid verwijderd is, is het een stuk
minder vochtig.
 Zet planten in je tuin die muggen niet prettig vinden. Muggen mijden namelijk planten die ze niet lekker vinden
ruiken. Denk hierbij onder andere aan lavendel, rozemarijn en geraniums.
 Kijk ook of er stilstaand water in de kruipruimte staat.
 Reinig regelmatig afvoerputjes met een borstel en spoel de afvoerbuizen door met heet sodawater.
Met bovengenoemde maatregelen kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van muggen in uw
woonomgeving.

Zorg & Welzijn
Nieuwe medewerkers Zorg & Welzijn
Voor het team Zorg & Welzijn zijn een jeugdwerker/casusregisseur en een coördinator/regievoerder aangenomen.
Hiermee is het team compleet. De nieuwe medewerkers stellen zich in mei in de nieuwsbrief aan u voor.

Activiteiten
Onderstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij
Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Samen eten
Wanneer: Woensdag 10 april
Waar: Hotel van der Werff
Tijd:: 11.30 uur
Eigen bijdrage: € 8,00 (hoofdgerecht met een consumptie)
Aanmelden: voor dinsdag 9 april.

WMO
Inloopspreekuur WMO Schiermonnikoog en Thuiszorg het Friese Land
Op donderdag 18 april van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een gezamenlijk inloopspreekuur van WMO gemeente
Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land.
In het zorg- en medischcentrum kunt u deze middag terecht voor al uw hulpvragen over WMO en Thuiszorg.
Ook kunt u advies krijgen over ondersteuning of hulpmiddelen.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Langestreek 94
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanbrengen van een zonnescherm (03-04-2019)

Raadsvergadering dinsdag 16 april 2019
Op dinsdag 16 april 2019 vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
2.
3.
4
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2019
Mededelingen

6.
7.

Besluitvormend deel
Vaststellen kwijtscheldingsverordening 2019
Handleiding Lytjhúzen

8.

Oordeelsvormend deel
Huisvestingsverordening 2019

9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

U kunt de vergadering volgen via de publieke tribune, via onze website en via SchiermonnikoogTV. Alle raadstukken zijn te
raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
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.

