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

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

Bezoek minister Slob
Op maandag 15 april bracht de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Arie Slob een bezoek aan de Inspecteur Boelensschool en samenwerkingsschool Yn de
Mande op Schiermonnikoog. Het bezoek stond in het teken van versterking van het
onderwijs op ons eiland. De minister ging in gesprek met directies, leraren en leerlingen
en hij bakte een pannenkoek in de nieuwe keuken in de basisschool.

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
24 apr
1 mei
2 mei
8 mei
21 mei

Spreekuur college (op
afspraak)
Bewonersbijeenkomst
bestemmingsplan dorp
Grof huisvuil en oud
papier
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland
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.

Laadplek elektrische voertuigen
De gemeente Schiermonnikoog juicht het gebruik van elektrisch vervoer als vervanging
van voertuigen op fossiele brandstof toe. Het is dan uiteraard van belang dat deze
voertuigen wel opgeladen kunnen worden. Aan de Burgemeester van den Wormstraat is
een laadpaal voor elektrische voertuigen aanwezig. De naast deze laadpaal gelegen
parkeerplaats is uitsluitend bedoeld voor voertuigen die opladen. Het huidige
verkeersbord bij deze parkeerplaats maakt dit momenteel onvoldoende duidelijk en zal
op korte termijn vervangen worden zodat hierover geen misverstanden meer kunnen
ontstaan. Zodra het aantal elektrische voertuigen op het eiland verder toeneemt zal de
gemeente meer parkeerplaatsen met laadpalen beschikbaar gaan stellen.

Paaslandweg tijdelijk gestremd
Vanwege asbestsaneringswerkzaamheden aan het pand Paaslandweg 6, is de
Paaslandweg op dinsdag 23 april tussen 12.00 en 16.00 uur gestremd voor alle verkeer.

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:
Hotel van der Werff
Adres:
Reeweg 2
Tijdstip:
14.00 uur (middagbijeenkomst)
20.00 uur (avondbijeenkomst)
De zaal is een half uur van tevoren open.

Zandsuppletie Schiermonnikoog
Rijkswaterstaat is voornemens een zandsuppletie uit te voeren op het strand ongeveer tussen paal 4 en 5. Over de
voorgenomen suppletie hielden Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân (beheerder van de duinwaterkering) afgelopen
donderdag 11 april een informatieavond.
Noodzaak zandsuppletie
Als sinds 2000 trekt de kust zich terug bij de noordwesthoek van het eiland. De beheerder van de duinwaterkering
(Wetterskip Fryslân) berekende dat door deze aanhoudende erosie de duinwaterkering binnen vijf jaar niet meer aan
de waterveiligheidsnorm voldoet. Dat komt mede doordat de duinwaterkering hier vrij dicht achter het strand ligt (zie
afbeelding, de rode lijn stelt de duinwaterkering voor. De zandsuppletie vindt plaats bij de arcering).
Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân concluderen daarom dat
het nodig is om een zandsuppletie uit te voeren. Rijkswaterstaat
verwacht dat het mogelijk voldoende is om eenmalig zand te
suppleren. De verwachting is namelijk dat de kustlijn binnen tien
jaar op natuurlijk wijze herstelt. Maar over het exacte moment is
veel onzekerheid.
Uitvoering
Rijkswaterstaat voert de zandsuppletie op het strand uit. Dat
betekent dat het strand enige tijd (twee tot drie maanden) op
bepaalde plekken minder goed toegankelijk is zal zijn. Ook
vinden er dan veel voertuigbewegingen plaats. Zodra er meer
bekend is over de periode waarin de suppletie zal plaatsvinden,
laat Rijkswaterstaat dit weten.
Bij de uitvoering houdt Rijkswaterstaat rekening met de natuurwaarden. Zo wordt de suppletie vóór de embryonale
duinen en het groene strand aangelegd zodat in deze gebieden zo min mogelijk verstoring plaatsvindt.
Het College van Burgemeester en Wethouders zal er in een schriftelijke reactie bij Rijkswaterstaat op aandringen dat
de suppletie niet mag plaatsvinden in de periode tussen het Paasweekend en de Herfstvakantie i.v.m.
strandactiviteiten en – in het voorjaar – broedende vogels op het strand. Rijkswaterstaat heeft al aangegeven geen
suppletie uit te voeren in juli en augustus.
Reageren?
Heeft u nog een aanvullende reactie op deze zandsuppletie? Geef dit dan uiterlijk donderdag 25 april door aan de
gemeente. Het college kan deze reactie eventueel meenemen in zijn reactie aan Rijkswaterstaat.
Post: Gemeente Schiermonnikoog, postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog
E-mail: postbus20@schiermonnikoog.nl
Meer informatie: Francine Venselaar, 0519-535050 of e-mail: postbus20@schiermonnikoog.nl
Vragen
Voor inhoudelijke informatie over de suppletie:
Robert Zijlstra (Rijkswaterstaat): telefoon 06-22481836 of e-mail: robert.zijlstra@rws.nl

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Onderstaande activiteiten zijn 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 8 mei eten bij van der Werff.
Waar: Hotel van der Werff
Tijd: 11.30 uur
Eigen bijdrage: € 8,00 (Hoofdgerecht met een consumptie)
Aanmelden voor dinsdag 7 mei

Spelletjesmiddag Dorpshuis
Wanneer: Donderdag 9 mei
Waar: Dorpshuis
Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur
Eigen bijdrage: Drankjes voor eigen rekening

Bekendmakingen
Onherroepelijk bestemmingsplan “Reeweg 9 in Schiermonnikoog”
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat het bestemmingsplan “Reeweg 9 in
Schiermonnikoog”, vastgesteld door de gemeenteraad op 16 oktober 2018, onherroepelijk is geworden met ingang
van 2 april 2019.
Plangebied
Het plangebied omvat het perceel Reeweg 9 in Schiermonnikoog.
Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw bezoekerscentrum mogelijk.
Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Reeweg 9 te Schiermonnikoog” is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoekt
u in dat geval op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0088.BP00615-VG01
Evenementenvergunning Circusfestival
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een
circusfestival op Schiermonnikoog voor en door kindercircussen Circus Santelli, Circus Saranti en Circus Okidoki van
30 mei tot 2 juni 2019. (16-04-2019)
Wegafsluiting 27 april 2019
Op zaterdag 27 april 2019 zal tussen 13.30 uur en 18.30 uur de Nieuwestreek ter hoogte van het Koningshuis
(Nieuwestreek 1) en ter hoogte van Reeweg 1 worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege de viering van
Koningsdag aan de Willemshof. De splitsing Middenstreek-Nieuwestreek-Reeweg blijft zover vrij dat leveranciers de
Spar kunnen bereiken. (16-04-2019)
Evenementenvergunning Koningsdag 2019
De burgemeester heeft besloten een vergunning te verlenen voor de viering van Koningsdag op zaterdag 27 april
2019 tussen 11.00 uur en 18.30 uur. Er vinden gedurende de dag diverse activiteiten plaats aan de Willemshof en er
is een fietsroute uitgezet over het eiland.
Het college van burgemeester en wethouders heeft ontheffing van de geluidsnormen verleend voor versterkte muziek
tussen 16.00 en 18.00 uur aan de Willemshof en op de Nieuwestreek. (16-04-2019)
Eilander warenmarkt
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een vergunning te verlenen aan de vereniging
Natuurmonumenten voor het organiseren van een kleine warenmarkt op 1 mei 2019 tussen 10.00 en 14.00 uur aan
de Knuppeldam nr. 4 te Schiermonnikoog. (16-04-2019)
Wegafsluiting 25 mei 2019
Op zaterdag 25 mei 2019 zal tussen 11.00 uur en 15.30 uur een deel van het dorpscentrum worden afgesloten voor
verkeer in verband met de te verwachten drukte tijdens het OMF muziekfestival.
De Langestreek wordt afgesloten ter hoogte van het Koningshuis tot aan het Koosjepaid. De Middenstreek wordt
afgesloten tot aan het Koosjepaid, De Reeweg wordt afgesloten ter hoogte van het VVV / De Halte.
Uitzondering op de afsluiting geldt voor de hulpdiensten indien deze tijdens het evenement ter plaatste moeten zijn.
Voertuigen die leveranties van en aan de Spar doen zijn van de afsluiting uitgezonderd.
Verkeersregelaars van de OMF evenementenorganisatie zien toe op gecontroleerde doorgang.
Arriva: De bus die rijdt op de boot van 12.30 uur Lauwersoog/13.30 uur Schiermonnikoog zal niet de haltes
Langestreek/De4dames, Langestreek West/Martjeland, Melle Grietjespad, Middenstreek en Reeweg/Centrum
aandoen. Passagiers kunnen uitwijken naar de haltes Langestreek/Molendijk en Oosterreeweg.(16-04-2019)
Omgevingsvergunning Reeweg 9
De omgevingsvergunning voor een bezoekerscentrum is verleend (17-04-2019)
Omgevingsvergunning Kooipad 1
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van een overkapping (17-04-2019)

Melding Activiteitenbesluit Milieu Noorderstreek 38
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat onderstaande melding is ontvangen:
Schiermonnikoger Vishandel, Noorderstreek 38, 9166 NR Schiermonnikoog op 15 februari 2019 (met een aanvulling
op 18 maart 2019) in verband met het veranderen van de inrichting.
Voor deze melding gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of telefoon 0566-75 03 00. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou. (18-04-2019)
Melding Activiteitenbesluit Milieu Reeweg 7
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat onderstaande melding is ontvangen:
Tox Bar, Reeweg 7, 9166 PW Schiermonnikoger op 23 maart 2019 in verband met het wijzigen van de indeling.
Voor deze melding gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of telefoon 0566-75 03 00. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou. (18-04-2019)

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.

