Nieuwsbrief
Nr. 18
10 mei 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

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.

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, telefonisch
(0519) 535050 of via e-mail bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Even voorstellen

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier

Op 1 mei ben ik gestart als jongerenwerker/casusregisseur in
dienst van de gemeente Schiermonnikoog. Mijn naam is Ilse van
Delden -Veening en ik ben mijn hele werkzame leven bezig
geweest met kinderen en jongeren. Eerst als leerkracht in het
basisonderwijs, na een studie ‘Autisme en gedrag specialist’ als
Ambulant begeleider bij het expertisecentrum ‘De Ambelt’ en
sinds ‘Passend Onderwijs’ is ingevoerd, als ‘expert ondersteuner’
op het Gomarus college, een grote VO school in Groningen. Het
‘wel en wee’ van kinderen en jongeren, heeft altijd mijn warme
belangstelling omdat ik het belangrijk vind dat zij zich optimaal
ontwikkelen binnen de mogelijkheden die ze hebben.

U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.

Vorig jaar ben ik met mijn man op Schiermonnikoog komen
wonen op een voor ons heel bijzondere plek, namelijk in de tuin van zijn grootvader. Het
was voor mij dit voorjaar een geweldige verrassing dat ik mijn kennis en ervaring mag
gaan gebruiken op dit prachtige eiland.

Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

De komende tijd wil ik beginnen met kennismaken met de kinderen/jongeren, de ouders
en allen die betrokken zijn bij de doelgroep. Op die manier kan ik een beeld krijgen van
de wensen en behoeften die er zijn en daarbij aansluiten.

Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Graag tot ziens, Ilse van Delden

Kalender
2x per
maand
15 mei
16 mei
21 mei

Spreekuur college (op
afspraak)
Afscheid Piet Huisman
Streekarchivaris
Raadsvergadering

Verkeersonderzoek
Eind 2018 zijn er gesprekken gevoerd met bewoners en beroepsmatige weggebruikers
op Schiermonnikoog over de verkeerssituatie op het eiland.
In vervolg hierop heeft het college besloten een verkeersonderzoek te laten uitvoeren.
Dit onderzoek is nodig om een beter beeld te krijgen van de verkeersbewegingen en de
verkeersdruk op het eiland. Het is alweer geruime tijd geleden dat er voor het laatst
verkeersmetingen zijn uitgevoerd. Ook voor de nieuwbouwplannen Plan Oost moet er
een verkeerstelling worden uitgevoerd. Deze opdrachten worden nu in een
gecombineerd onderzoek uitgevoerd.
Van maandag 20 mei tot woensdag 12 juni 2019 zullen er 11 á 13 meetpunten worden
geïnstalleerd op diverse wegen in en buiten het dorp. Een meetpunt bestaat uit 2 draden
die zijn verbonden aan een kleine box die wordt bevestigd aan een aanwezig vast object
zoals een lantaarnpaal of een boom.
Van het installeren en de aanwezigheid van de meetpunten zal het verkeer geen hinder
ondervinden. Tijdens de onderzoeksperiode worden op enkele dagen wegen afgezet
om de effecten daarvan op de verkeersstromen te kunnen bestuderen.

De data en tijdstippen waarop wegen of delen van wegen zullen worden afgezet worden op korte termijn bekend
gemaakt. Van deze wegafzettingen kan het verkeer wel enige hinder ondervinden. Er wordt bij de afzetting
uitzondering gemaakt voor busdiensten en bestemmingsverkeer van leveranciers.
Heeft u vragen over het geplande verkeersonderzoek? Dan kunt u deze stellen aan Loeska Bos via
l.bos@schiermonnikoog.nl

Koningsspelen
Op vrijdag 26 april vonden de Koningsspelen voor de kinderen van Yn de Mande plaats bij de Berkenplas. De
Koningsspelen stonden in het teken van water drinken. Wethouder Johan Hagen heeft de Koningsspelen geopend en
vertelde hoe de Koningsspelen zijn ontstaan. Vervolgens schoof iedereen aan tafel voor het gezamenlijk ontbijt.
De sportieve activiteiten werden gestart met de Koningsdans, dit jaar de “Pasapas” onder leiding van dansleraar
Gerard. Daarna konden de kinderen o.a. boogschieten, kanoën, vliegers en maskers maken en allerlei spellen spelen.
Het was weer een geslaagde, sportieve en gezonde ochtend!

Verkiezing Europees Parlement op 23 mei 2019
Op donderdag 23 mei 2019 vindt de verkiezing van de leden van het Europees Parlement plaats.
Stemmen en legitimatie
Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas (sen) en een geldig identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is
nodig.
Stempas
De stempassen zijn deze week bezorgd.
Stempas kwijt of niet ontvangen?
U kunt ook een nieuwe stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kan tot woensdag 22 mei 12.00 uur. Neem een
geldig identiteitsbewijs mee.
Hoe stem ik in een andere gemeente?
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan vóór 22 mei 12.00 uur een kiezerspas aan de balie van het
gemeentehuis. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.
Let op: Vraagt u een kiezerspas aan, dan kunt u uitsluitend met deze pas stemmen. U krijgt geen nieuwe pas als de
kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt u zowel uw kiezerspas als uw identiteitsdocument aan de
medewerker van het stembureau.
Wilt u iemand machtigen om voor u te gaan stemmen?
Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Kiezer en
gemachtigde moeten beiden hun handtekening zetten op de stempas of kiezerspas. De pas verandert daarmee in een
volmachtbewijs. De volmachtgever en gemachtigde moeten in dezelfde gemeente wonen. Wilt u stemmen bij
volmacht vul dan de achterkant van de stempas in.
Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Deze
kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.
Waar kunt u stemmen?
U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis (raadzaal) Nieuwestreek 5. Het stemlokaal is
toegankelijk voor mindervaliden.
Meer informatie
Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u terecht bij Michel van der Linden of Jacqueline Frijters.

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Samen eten verplaatst van 8 mei naar 15 mei
Door omstandigheden is het samen eten verplaatst van 8 mei naar 15 mei. Wilt u ook mee eten? Meld u zich dan nog
even aan. Als u zich al had opgegeven dan hoeft dat niet nog een keer.
Wanneer: Woensdag 15 mei
Waar: Hotel van der Werff
Tijd: 11.30 uur
Eigen bijdrage: € 8,00 (hoofdgerecht met een consumptie)
Aanmelden voor dinsdag 14 mei.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 21 mei 2019
Op dinsdag 21 mei 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 16 april 2019
Mededelingen

6.
7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Huisvestingsverordening 2019 (ter inzage legging)
Jaarrekening 2018 en accountantsrapport
VRF: zienswijze jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019, ontwerp begroting 2020
FUMO: zienswijze begrotingswijziging 2019

10.

Oordeelsvormend deel
Verstrekken geldlening aan VVV Schiermonnikoog

11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

U kunt de vergadering volgen via onze website, via Schiermonnikoog TV of vanaf de publieke tribune. Alle
raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Einde rook- en stookverbod
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft besloten het rook- en
stookverbod dat sinds 21 april 2019 in de gemeente Schiermonnikoog van kracht is, vanwege gewijzigde
weersomstandigheden met ingang van heden, 30 april 2019, te beëindigen. De doorlopende kampvuurontheffingen
voor GRAS en Paal 3 zijn per 30 april 2019 hervat.
Melding klein evenement (voorjaarsfeest)
Natuurmonumenten organiseert aan de Knuppeldam op 1 mei 2019 van 10 tot 14 uur een voorjaarsfeest met
spelletjes, onversterkte muziek en een eilander markt. (30-04-2019)
Evenementenvergunning klassiek concert St. Evenementen Om de Noord
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen aan de Stichting
Evenementen Om de Noord om op zondag 26 mei 2019 van 15.00 tot 16.00 uur een klassiek concert in de open lucht
te organiseren. (09-05-219)
Omgevingsvergunning Langestreek 94
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een berging (01-05-2019)
Jaarstukken 2018
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openbare kennis, dat de gemeentelijke jaarstukken
over het jaar 2018 vanaf woensdag 1 mei 2018 bij de publieksbalie voor een ieder ter inzage ligt en dat een
exemplaar tegen betaling van de legeskosten verkrijgbaar is. Verder zijn de jaarstukken 2018 te raadplegen via
overheid.nl en op onze website.
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.

