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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
28 mei
30 &
31 mei
5 juni
5 juni

Spreekuur college (op
afspraak)
Opening Kookeiland
Gemeentehuis en
Milieustraat gesloten
Grof huisvuil en oud
papier
Inloopspreekuur
WoonFriesland

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.

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

Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op 30 mei (Hemelvaartsdag) en 31 mei 2019 zijn het gemeentehuis en de milieustraat
gesloten.

Opening kookeiland in de basisschool
Dinsdag 28 mei om 10.00 uur is de opening van de gezamenlijke keuken “Kookeiland” in
de basisschool. We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen in de nieuwe keuken.
Kookeiland Schiermonnikoog
Het project Kookeiland is een gezamenlijk initiatief van basisschool en voortgezet
onderwijs op Schiermonnikoog, de Tuin naast de Branding, Stichting Lytje Willem en de
gemeente. In de basisschool is een keuken gerealiseerd die beschikbaar is voor
meerdere doelgroepen op het eiland. Het doel is samen te koken, samen te eten en
elkaar te ontmoeten. De keuken is een middel om de sociale samenhang te vergroten,
leefbaarheid te bevorderen en de afstand tussen verschillende generaties te verkleinen.

Gratis energieadvies t.w.v. 200 euro
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u
niet goed waar u moet beginnen? De gemeente
Schiermonnikoog betaalt mee om u van een goed
duurzaamheidsadvies te voorzien.
Vanaf 1 juni 2019 kunt u driewekelijks gebruik maken van de diensten van de
Energieadviseur. Het advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan particuliere
recreatiewoningbezitters. De energieadviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van
uw woning. Hij of zij kijkt bijvoorbeeld naar uw dak, gevel, vloer, kelder, ramen, deuren,
ventilatie en de verwarming. Na het gesprek ontvangt u een rapport met daarin een plan
van aanpak en de geschatte besparing.
Hoe werkt het?
 U mailt de gemeente via postbus20@schiermonnikoog.nl onder vermelding van
“Energieadvies op maat” of belt met (0519) 535050. U geeft de datum van uw
voorkeur door. De data waarop de adviseur naar het eiland komt, kunt u vinden
op onze website en in onze nieuwsbrief. Van de gemeente ontvangt u een
bevestiging van uw afspraak. De energieadviseur neemt enkele dagen voor de
datum, telefonisch of per e-mail contact met u op;
 U verzamelt zoveel mogelijk documentatie zoals jaarrekening energielevering,
informatie over installaties en/of bouwtekeningen;
 Na het Energieadviesgesprek ontvangt u per e-mail een rapport met daarin de
stappen die u kunt zetten naar een meer duurzame en energiezuinige woning;
 U ontvangt een factuur van € 200,- (incl. btw) van de gemeente
Schiermonnikoog;
 U kunt met een gerust hart aan de slag met het energiezuiniger maken van uw
woning;
 Als u binnen 12 maanden na het energieadvies voor minimaal € 1.000,-- in
duurzame maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van de voucher (€ 200,--)
weer terug.
Kijk voor meer informatie op www.schiermonnikoog.nl, of bel of e-mail ons via
bovenstaande contactgegevens.
Agenda
Op de volgende dagen is de adviseur op Schiermonnikoog:
 Dinsdag 4 juni
 Donderdag 27 juni
 Donderdag 18 juli
Houd de nieuwsbrief en website in de gaten voor meer data.

Unieke Schiermonnikoog-postzegel uitgereikt aan burgemeester
Op maandag 20 mei 2019 ontving Burgemeester Ineke van Gent de eerste
Schiermonnikoog- postzegels uit handen van Diana Lansu, retailmanager van
PostNL. De burgemeester was blij verrast, en zei dat de serie een goed beeld
geeft van het eiland. De postzegelserie Mooi Nederland staat in 2019 in het
teken van de Nederlandse Waddeneilanden. Eerder dit jaar verschenen al
postzegels over Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland. Ook verschijnt er een
verzamelvel over alle 5 de eilanden.
Herkenbare beelden van Schiermonnikoog
In het ontwerp van Mooi Nederland 2019: Schiermonnikoog speelt de
eilandvorm de hoofdrol. Dat komt tot uiting in de kaart van Schiermonnikoog die
de ontwerpers in het klein op de postzegels en in het groot op het postzegelvel
hebben geplaatst.
Op de postzegels staan herkenbare beelden van het eiland. In het ontwerp keert
de typische vorm van het eiland ook op andere manieren terug. Zo is het
lettertype van de bijschriften een zogeheten kistletter, opgebouwd uit elementen
die los van elkaar staan.
Verkrijgbaarheid
Het postzegelvel Mooi Nederland 2019: Schiermonnikoog telt 5 gelijke
postzegels met de waardeaanduiding Nederland 1, bedoeld voor post tot en
met 20 gram met een bestemming binnen Nederland. De postzegels zijn vanaf
20 mei 2019 verkrijgbaar bij de PostNL-locatie (VVV) op Schiermonnikoog
en via www.postnl.nl/bijzondere-postzegels.

Op de foto: Monique Talsma( VVV),
Ineke Van Gent (Burgemeester) en
Diana Lansu (PostNL)

Even voorstellen
Op 13 mei ben ik gestart als coördinator Zorg en Welzijn van de gemeente Schiermonnikoog.
Mijn naam is Lineke Nienhuis en ik ben al jaren werkzaam bij de GGD Groningen als sociaal verpleegkundige en de
laatste jaren als OGGZ coördinator voor de gemeente Het Hogeland. Ik woon zelf op het Hogeland (Eenrum).
In mijn werk als coördinator werk ik samen met veel verschillende organisaties en we
proberen met elkaar het beste te organiseren, en regelen met en voor de inwoners
van de gemeente Schiermonnikoog.
Ik hoop dat ik mijn ervaring en mijn enthousiasme goed kan inzetten op
Schiermonnikoog.
Mochten jullie iets meer over mij willen weten, vraag het gerust als ik langs kom
wandelen of fietsen. U bent ook altijd welkom in het gemeentehuis of zorgkantoor.
Met vriendelijke groet,
Lineke Nienhuis

Huurwoning beschikbaar Stachouwerstraat 17
Er komt per 24 mei 2019 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 3 juni 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een woning met een netto huurprijs van € 555,39. Inclusief
servicekosten van € 5,61 en het voorschot zonnestroom van € 32,54 komt de bruto huurprijs op € 593,54. Komt u in
aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 555,39.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

3
ca. 7; 11 en 12 m²
ca. 28 m²
ca.6 m²
Ja
ja
tuin, terras

Op dit moment is er geen plattegrond van de woning beschikbaar, oppervlakten woonruimten zijn op basis van
inschatting.
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 zondag 2 juni 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.

Ondernemers moeten energiebesparing rapporteren bij RVO
Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven in Nederland die jaarlijks vanaf 50.000
kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Valt uw bedrijf in die categorie? Dan moet u vóór 1 juli alle
uitgevoerde energiebesparende maatregelen rapporteren in het e-Loket van Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). De Informatieplicht Energiebesparing is vastgelegd in het Activiteitenbesluit Milieubeheer.
De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie en hun
steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Veel energiebesparende maatregelen verdienen zich
binnen vijf jaar terug. U investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige
bedrijfsvoering.
Meer informatie
Op de website van RVO (https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplichtenergiebesparing) staat een handig stappenplan. Wanneer u dit volgt, weet u direct of de Informatieplicht ook voor uw
bedrijf van toepassing.
MKB-Nederland heeft voor ondernemers ook een website gelanceerd om te informeren over de Informatieplicht
Energiebesparing. Deze is te vinden op www.WATTjemoetweten.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.

Appeltaart bakken
Samen met de kinderen van groep 8 gaan we appeltaart bakken in de keuken van het project Kookeiland
Schiermonnikoog in de basisschool.
Maandagmiddag 27 mei van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Graag opgeven voor vrijdag 24 mei.

Koffie ochtend dinsdag 28 mei in de basisschool
De koffieochtend is deze keer niet in De Stag maar in de gemeenschappelijke ruimte van basisschool Yn de Mande.
Aanvang 9.30 uur koffie met een stukje appeltaart.

Dinsdag 11 mei geen koffieochtend
Op dinsdag 11 mei is het Pinksterdrie en is er geen koffieochtend.

Bekendmakingen
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.

Wegafsluiting 28 mei en 5 juni 2019
Op dinsdag 28 mei en op woensdag 5 juni 2019 van 9.00 tot 18.00 uur wordt een deel van het dorpscentrum
afgesloten voor motorvoertuigen. Dit betreft de Nieuwestreek (vanaf het Koningshuis) tot aan hoek
Reeweg/Paaslandweg, en een deel van de Middenstreek (afsluiting ter hoogte van Koosjepaid) en de Torenstreek. Er
worden op beide dagen verkeersregelaars ingezet om toezicht op de afsluiting te houden en aan de voertuigen die
hiervoor vooraf een gerichte ontheffing hebben gekregen, doorgang te verlenen. (21-05-2019)
Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars
Op 21 mei 2019 heeft de burgemeester van Schiermonnikoog, gelet op artikel 56 van het besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), besloten 2 verkeersregelaars aan te wijzen om op 28 mei 2019 en 5 juni
2019 toezicht te houden op de wegafsluiting Nieuwestreek, Langestreek, Reeweg (21-05-2019)
Kleine warenmarkt Kleur aan Zee
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een vergunning te verlenen voor het organiseren van
een kleine warenmarkt door Kleur aan Zee op het terras voor de winkel op 30 mei 2019 van 11.00 tot 17.00 uur. (2105-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 17
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een kanaal (afzuigunit) (17-05-2019)

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.

