Nieuwsbrief
Nr. 15
12 april 2019

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
2x per
maand
16 apr
18 apr
18 apr

Spreekuur college (op
afspraak)
Raadsvergadering
Inloopspreekuur WMO
en Thuiszorg
Streekarchivaris

Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op 19 april (Goede Vrijdag) en 22 april (Tweede Paasdag ) zijn het gemeentehuis en de
milieustraat gesloten.

Minister Slob bezoekt Schiermonnikoog
Op maandag 15 april zal de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie
Slob Schiermonnikoog bezoeken. Het bezoek staat in het teken van het onderwijs op
Schiermonnikoog.
De gemeente en de besturen van samenwerkingsschool Yn de mande en de Inspecteur
Boelensschool zijn bezig met het ontwikkelen van een leer- en ontwikkelcentrum (LOC)
0-16 jaar op Schiermonnikoog. Het is belangrijk om alles uit een kind te halen wat er in
zit, ook als ze op school gaan in de kleinste gemeente van Nederland.
Naast het bestuurlijke proces zijn de teams van de beide eilander scholen inhoudelijk
met elkaar gaan samenwerken om een doorgaande ontwikkellijn van 4-16 jaar te
realiseren.
De continuïteit van voortgezet onderwijs op Schiermonnikoog kan gewaarborgd worden
door samen te werken met het Dockinga College in Dokkum .
De minister zal de beide eilander scholen (voorgezet- en basisschool) bezoeken en in
gesprek gaan met besturen, teams en leerlingen.

College kijkt vooruit met nieuw Bestemmingsplan Dorp
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.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een concept Nota van
Uitgangspunten ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan Dorp
opgesteld. In deze nota zijn per thema uitgangspunten beschreven en stelt het college
nieuw beleid voor.
Het college maakt ‘schoon schip’ door bepaalde, bestaande gevallen juridisch goed te
regelen en voor andere situaties een nieuwe beleidslijn te volgen. Met dit beleid gaat
het college aan de slag om het dorp leefbaar te houden. Tegelijkertijd behoudt het
college het beschermd dorpsgezicht dat toeristen zo waarderen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de visie, uitgangspunten en het
nieuw voorgestelde beleid. Op onze website kunt u de gehele Nota van Uitgangspunten
voor het nieuwe bestemmingsplan dorp inzien.

Uitnodiging bewonersbijeenkomst Bestemmingsplan Dorp
Op 24 april 2019 organiseert de gemeente Schiermonnikoog een bewonersbijeenkomst
voor de presentatie van de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Dorp.
De presentatie wordt zowel ‘s middag als ’s avonds gegeven.
Het programma van de bewonersbijeenkomst is als volgt:
- Ontvangst
- Presentatie Nota van Uitgangspunten
- Afsluiting
De bewonersbijeenkomst wordt gehouden in:
Locatie:
Adres:
Tijdstip:

Hotel van der Werff
Reeweg 2
14.00 uur (middagbijeenkomst)
20.00 uur (avondbijeenkomst)

De zaal is een half uur van tevoren open.

Inrichting Bouwes Tieuwn
Medewerkers van de buitendienst zijn begonnen met de inrichting van het openbaar
groen in Bouwes Tieuwn. Dinsdag 5 maart jl. heeft wethouder Johan Hagen een
beplantingsplan met de bewoners besproken en verder uitgewerkt.
Langs het pad leggen de buitendienstmedewerkers drie bloemen/plantenperken aan.
Ook planten ze vruchtenbomen en heesters. Verder komen langs het pad 2 of 3
lichtbolders te staan en wordt de lichtmast aan de Van Starkenborghstraat verwijderd.
Ook gaan we kijken of er één of twee bankjes kunnen worden geplaatst.

Schiermonnikoog voor vijfde jaar Fairtrade-eiland
Schiermonnikoog mag zich al voor het vijfde jaar Fairtrade Gemeente noemen. In het
onlangs verschenen juryrapport van Stichting Fairtrade Gemeente Nederland staat dat
‘menige Fairtrade Gemeente jaloers zal zijn op het aantal horecagelegenheden dat op
Schiermonnikoog Fairtrade producten aanbiedt’.
Burgemeester Ineke van Gent feliciteerde de werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog met het behaalde resultaat en wil
Fairtrade ook onder de aandacht brengen van de andere Waddeneilanden.
Ook op het gemeentehuis van Schiermonnikoog gebruiken we fairtradeproducten.

Jachthaven Schiermonnikoog is weer op diepte
De jachthaven op Schiermonnikoog is uitgebaggerd en weer open.
Baggerbedrijf J.P. Schilder uit Ursem (Noord-Holland) is bezig met de afronding van de werkzaamheden die
woensdag 17 april gereed zijn. Het bedrijf heeft de jachthaven dit jaar gebaggerd door een zogenaamde cutterzuiger
in te zetten. De baggeraar heeft het slib via een buisleiding in een baggerdepot ten noorden van de haven gestort. De
haven is nu aanmerkelijk dieper dan voorgaande jaren. Bij de start van het seizoen is de diepgang gemiddeld 2,00
meter onder NAP. Dit betekent dat bij laag water (eb) ruim 1 meter water in de haven blijft staan. Ook het chartervak
is op diepte gebracht.
De toegangsgeul (Reegeul) heeft een vergelijkbare diepgang als in 2018, al is de haven ingang vrij smal. Daar
hebben de baggeraars “de drempel” laten zitten,
zodat er meer water in de haven blijft staan. Het
advies van de havenmeesters is om de boeien lijn
goed aan te houden en ook de laatste rode boei in
acht te nemen.
Ook het jachthavenrestaurant is weer open. Op één
van de mooiste plekken van Schiermonnikoog kunt
u genieten van het uitzicht over de Waddenzee.
Voor meer informatie over de jachthaven kunt u
terecht op de website
https://waddenhavenschiermonnikoog.nl/ .
Onderdeel van deze website is een live webcam.
Op de website treft u onder het item “Actueel” een
filmpje aan van het baggeren van de jachthaven in
2019.

Meldpunt onveilige verkeerssituaties
Regionale omroepen hebben afgelopen maandag een online meldpunt gestart waar burgers onveilige of gevaarlijke
verkeerssituaties in hun kunnen aanmelden. Op een digitale kaart kunt u zelf aangeven waar het verkeer wel wat
veiliger kan. U kunt onveilige plekken nog aanmelden tot 21 april.
Voor de provincie Fryslân kan dat via Omrop Fryslân https://www.omropfryslan.nl/nieuws/878528-meld-onveiligeverkeerssituaties-bij-omrop-fryslan
Voor de provincie Groningen kan dat via RTV Noord https://www.rtvnoord.nl/nieuws/206816/Meld-hier-onveiligeverkeerssituaties-bij-jou-in-de-buurt

Zorg & Welzijn
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
Evenementenvergunning Muziek aan de Plas, 19e editie
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor de 19e editie van Muziek
aan de Plas, een openluchtconcert op locatie terras van Restaurant de Berkenplas, op zondag 4 augustus 2018
tussen 13.00 en 18.00 uur. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft voor deze gelegenheid ontheffing van
de geluidsnormen verleend. (08-04-2019)
Omgevingsvergunning Noorderstreek 29
De omgevingsvergunning voor de verbouw van de recreatiewoning is verleend. (10-04-2019)
Ter inzage legging concept Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe Bestemmingsplan Dorp
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een concept Nota van Uitgangspunten ten behoeve van de
herziening van het bestemmingsplan Dorp opgesteld.
Ter inzage legging
De concept Nota van Uitgangspunten ligt vanaf 12 april 2019 gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in
het gemeentehuis van Schiermonnikoog aan de Nieuwestreek 5 te Schiermonnikoog en op onze website.
Reageren op concept Nota van Uitgangspunten voor nieuw bestemmingsplan dorp
Indien u wilt reageren op de concept Nota van Uitgangspunten, kunt u uw reactie schriftelijk indienen tot uiterlijk 24
mei 2019.
Uw reactie kunt u sturen naar:
Postadres: College van burgemeester en wethouders, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog
Mailadres: postbus20@schiermonnikoog.nl
Besluitvorming gemeenteraad
Volgens de planning wordt de Concept Nota van Uitgangspunten geagendeerd voor de vergadering van de
gemeenteraad 18 juni 2019, waarna de vaststelling van de Nota door de gemeenteraad kan plaatsvinden in de
vergadering van 2 juli 2019.
Informatie
Voor vragen en eventuele opmerkingen kunt u contact opnemen met Anton Baarda, tel. (0519) 535050 of per e-mail
a.baarda@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.

