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8 mei
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15 mei
23 mei

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Uitnodiging afscheid Piet Huisman
Na een jarenlang dienstverband bij de gemeente Schiermonnikoog gaat Piet Huisman
per 15 mei 2019 met pensioen. En natuurlijk mag zo’n moment niet ongemerkt voorbij
gaan.
Wij nodigen u namens Piet van harte uit op woensdag 15 mei a.s. van 16.00 tot 17.30
uur voor een hapje en een drankje in Restaurant Noderstraun.

Wa wil myn ooien leiverje?
e

Op 2 paasdag was het jaarlijkse: “Wa wil myn ooien leiverje”. Burgemeester Ineke van
Gent opende deze eilander traditie.

Streekarchivaris
Rollator- en
scootmobielmiddag
Spreekuur college (op
afspraak)
Spreekuur
WoonFriesland
Afscheid Piet Huisman
Verkiezing Europees
Parlement

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.

Strandrijden
Bewoners van Schiermonnikoog die een eilanderontheffing van het rijverbod hebben
voor hun voertuig, kunnen hierbij een nadere ontheffing aanvragen om op het Noordzee
strand te mogen rijden. Voor het rijden op het strand gelden een aantal belangrijke
regels:
• In het seizoen tussen 15 april en 15 september mag men alleen tussen 20.00 en
7.00 uur op het strand rijden
• Men mag rijden over de strook vanaf de waterlijn tot 100 meter richting te duinvoet
• Men mag niet rijden op het met vegetatie begroeide deel van het strand
• De strandrijder mag mensen en dieren die zich op het strand bevinden niet hinderen
of schrik aanjagen
• Er mag niet gecrost worden.
Wanneer overtreding van deze regels geconstateerd wordt kan dit leiden tot het
intrekken van de ontheffing en/of bekeuring door de politie.
Heeft u vragen over de beleidsregels voor ontheffingen of het gebruik van de ontheffing,
dan kunt u deze stellen aan Loeska Bos via l.bos@schiermonnikoog.nl

Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden?
Voor verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gemeente. Via de website
www.verlorenofgevonden.nl of via onze website lukt het regelmatig om voorwerpen weer
terug te kunnen geven aan de eigenaar.
Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren, registreer dit dan via deze website of kom
langs bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Zijn we niet aanwezig, mail dan gerust
naar postbus20@schiermonnikoog.nl

Net op Zee
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 college van Burgemeester en Wethouders heeft per brief gereageerd op dit
voornemen.
Het college is voorstander van duurzame energie-opwekking en gaat daarom graag met de initiatiefnemers in gesprek
over de mogelijke tracés. Het college benadrukt onder andere dat het natuurlijke habitat van Schiermonnikoog en de
Waddenzee maximaal moet worden ontzien. De volledige brief staat op onze website.
De initiatiefnemers hebben een website geopend waarop u op hoogte kunt blijven van de plannen:
https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/

Oud papier naar het Melle Grietjespad
Eens per maand haalt V.V. De Monnik het oud papier op. Heeft u erg veel oud papier en/of kunt u het oud papier niet
zelf opslaan? Breng het dan naar de inzamelcontainer aan het Melle Grietjespad (bij de manege aan de oostkant van
het bedrijventerrein).
Heeft u zoveel oud papier dat u het met de auto moet vervoeren? Breng het dan direct naar de inzamelcontainer aan
het Melle Grietjespad. Dat scheelt de oud papierploeg een hoop werk.

Tweede tender Iepen Mienskipsfûns open
Initiatiefnemers met een goed idee om de leefbaarheid van hun eiland te verbeteren, kunnen tussen 23 april en 17
mei (17.00 uur) weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met deze subsidieregeling helpt provincie
Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Samen met jou, maatschappelijke instanties en de deelnemende
partners in Streekwerk (provincie Fryslân, gemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog en
Wetterskip Fryslân) willen we energieke, duurzame en vooral leefbare eilanden creëren.
Subsidierondes en hulp bij aanvragen
Het projectbureau in Harlingen helpt je graag bij het opstellen van de subsidieaanvraag. Vertel ons zo snel mogelijk je
idee, zodat er voldoende tijd is om de aanvraag te bespreken voordat deze wordt ingediend.
Subsidie aanvragen
Het aanvraagformulier is alleen tijdens openstelling van de subsidierondes te downloaden via www.streekwurk.frl/imf.
Buiten deze periode kun je altijd bij het projectbureau terecht om je ideeën te bespreken. Op de site vind je onze
instructievideo voor het invullen van een projectplan. Hier is ook onze resultatenfilm te vinden over projecten die al
uitgevoerd zijn.
5 natuurlijke personen als aanvrager bij IMF
Binnen het Iepen Mienskipsfûns kunnen niet alleen stichtingen, verenigingen en coöperaties, maar ook vijf natuurlijke
personen gezamenlijk een aanvraag indienen. Deze manier van aanvragen komt voor wanneer een initiatief geen
aansluiting heeft bij een stichting of vereniging of nog helemaal in de kinderschoenen staat. Zo'n initiatief kan
bijvoorbeeld een pilot of onderzoek zijn. Bij een bepaalde uitkomst kan er best reden zijn om daarna wel een stichting
of vereniging op te richten en activiteiten te ontplooien op basis van de opgedane ervaringen in de onderzoeksfase.
Kortom, het IMF biedt ook kansen voor natuurlijke personen, zolang het initiatief aansluit bij de doelen van het IMF.
Vijf natuurlijk personen kunnen maximaal € 10.000 subsidie aanvragen.

Verkiezing Europees Parlement op 23 mei 2019
Op donderdag 23 mei 2019 vindt de verkiezing plaats voor de leden van het Europees Parlement.
Stemlokaal
U kunt tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen in het gemeentehuis, Nieuwestreek 5 Schiermonnikoog.
Stempas
Voor iedere kiesgerechtigde is een stempas aangemaakt. Deze krijgt u uiterlijk op 9 mei in de bus. Neem bij het
stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezingen geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verkiezingen via telefoonnummer (0519) 535050 of
een e-mail zenden naar j.frijters@schiermonnikoog.nl

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 8 mei van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het gemeentehuis.

Online aanmelden grof afval
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een blok “Afval, grof huisvuil”. U
vult het formulier in onder “direct regelen” en krijgt een ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de
ontvangstmelding staat wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.

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
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
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

WMO
Rollatorcheck en reparatie scootmobiel dinsdag 7 mei
Op dinsdag 7 mei kunt u van 12.30 uur tot 15.30 uur uw rollator laten checken en krijgt uw
scootmobiel een kleine opknapbeurt zodat u weer veilig de weg op kan.
U bent van harte welkom in het Zorg- en Medisch Centrum aan de Van Starkenborghstraat.
Medipoint neemt deze middag handige hulpmiddelen mee voor in en om huis, die u kunt aanschaffen. Ook is er een
specialist op het gebied van sta-op stoelen, nieuwe rollators en andere hulpmiddelen aanwezig.
Mocht u vooraf interesse of vragen hebben over hulpmiddelen, is het mogelijk vooraf telefonisch contact op te nemen
met Medipoint op nummer: 0512-543044

Bekendmakingen
Ontwerp Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2019-2023
Ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het college van burgemeester en wethouders
en de gemeenteraad bekend dat zij op 16 april 2019 hebben besloten om het ontwerp van de
Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2019-2023 vrij te geven voor inspraak.
Ontwerp nota
Op 30 juni 2019 vervalt de huidige huisvestingsverordening 2015. Dat betekent dat de gemeente Schiermonnikoog
voor deze datum een nieuwe huisvestingsverordening moet vaststellen.
De Huisvestingswet omvat een aantal belangrijke uitgangspunten. Een verordening maakt bijvoorbeeld inbreuk op de
vrijheid van vestiging en mag daarom alleen worden toegepast als er een bepaalde mate van schaarste is. Op
Schiermonnikoog is dat het geval.
Op basis van de huisvestingsverordening 2015 is een nieuwe ontwerpverordening tot stand gekomen voor de periode
2019-2023, die wij graag met u delen. Ten opzichte van de huidige huisvestingsverordening zijn (beperkte)
wijzigingen doorgevoerd, met name bedoeld om de doorstroom te bevorderen. Belanghebbenden kunnen de
komende vier weken hun zienswijze kenbaar maken op de Ontwerphuisvestingsverordening. Gezien de korte
tijdsperiode tot de vaststelling van de verordening door de raad, heeft de raad ingestemd met een verkorte ter inzage
periode van vier in plaats van zes weken.
Ter inzage
Vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met donderdag 16 mei 2019 ligt het ontwerp van de verordening voor eenieder te
inzage bij de balie van het gemeentehuis. Tijdens kantooruren is de verordening in te zien of tegen geldende
kopieerkosten af te halen. Daarnaast zijn de documenten digitaal beschikbaar via de website.
Bekijk of download hier de Ontwerphuisvestingsverordening 2019.
Indienen zienswijzen
Iedere belanghebbende kan gedurende de inzagetermijn zijn of haar zienswijze schriftelijk indienen. Het adres: Het
college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, t.a.v. mevrouw C.C. Hagen, Postbus 20, 9166 ZP
Schiermonnikoog of postbus20@schiermonnikoog.nl.
Mocht u vragen hebben over of naar aanleiding van de huisvestingsverordening dan kunt u die het beste per e-mail
stellen aan postbus20@schiermonnikoog.nl onder vermelding van Huisvestingsverordening 2019-2023.
Vervolg
Na de inzageperiode worden de zienswijzen samengevat en van een beantwoording voorzien. Daarna zal het college
de gemeenteraad, met in achtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen, een voorstel doen tot vaststelling van
de huisvestingsverordening.
Rook- en stookverbod (21-04-2019)
In verband met de aanhoudende droogte heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog op
21 april 2019 op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening besloten om een rook- en stookverbod in te stellen.
Dit verbod is van kracht tot nader besluit en houdt in dat het op Schiermonnikoog verboden is om in het openbare
buitengebied:
•te roken;
•voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten
liggen;
•open vuur te gebruiken, zoals een barbecue, vuurkorf, etc;
•kampvuren te houden.
Het verbod geldt niet alleen voor de bossen, duingebieden en natuurgebieden, maar ook voor de wegen met
bijbehorende bermen buiten het dorp!
En natuurlijk moet u ook voorzichtig omgaan met vuur en roken in het dorp en rond uw eigen woning of bedrijf. Gooi
sigarettenpeuken niet weg maar deponeer ze in de daarvoor bestemde asbakken. Ga zorgvuldig om met uw barbecue
of vuurkorf, voorkom vonken en hou bijvoorbeeld een emmer met water of brandblusser bij de hand. (21-04-2019)
Stemmen bij volmacht - Verkiezingen Europees Parlement (24-4-2019)
De burgemeester van Schiermonnikoog maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de
Nederlandse leden van het Europees Parlement 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 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 december 1899) als kiezer is geregistreerd.

3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (30
december 1899) 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.
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 (30 december 1899) 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.
Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas – Verkiezingen Europees Parlement (24-4-2019)
De burgemeester van Schiermonnikoog maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de
Nederlandse leden van het Europees Parlement 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 20 mei 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 december 1899) als kiezer is geregistreerd.
3. Als de kiezer al een stempas ontvangen heeft, dan dient dit bij het verzoekschrift gevoegd te worden.
4. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
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 (30 december 1899) 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 (22 mei 2019).
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk
stembureau in Nederland. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de gemeente.
Drank- en horecavergunning, Nieuwestreek 6, wijziging
De burgemeester heeft besloten de drank- en horecavergunning te wijzigen (gewijzigd aanhangsel) van café It Aude
Beuthus, Nieuwestreek 6 te Schiermonnikoog. (23-04-2019)
Drank- en horecavergunning Schiermonnikoger Vishandel
De burgemeester heeft besloten een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet te verlenen aan
horecabedrijf Schiermonnikoger Vishandel, gevestigd aan de Noorderstreek 38 te Schiermonnikoog. (23-04-2019)
Omgevingsvergunning Reeweg 11
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het brandveilig gebruik van een logiesgebouw. (24-4-2019)
Omgevingsvergunning Badweg 32
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een fietsenberging. (24-4-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 94
De omgevingsvergunning voor het aanbrengen van zonwering is verleend. (24-4-2019)
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.

