Nieuwsbrief
Nr. 21
7 juni 2019

Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl

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

Openingstijden gemeentehuis en milieustraat komende week
e

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

Maandag 10 juni gesloten (1 pinksterdag)
Dinsdag 11 juni gesloten (Pinksterdrie)
Donderdag 13 juni ‘s-middags gesloten, ook niet telefonisch bereikbaar.

Kallemooi

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

Op zaterdag 8 juni a.s. is het weer zover; iets voor middernacht zal door het hijsen van
de mast op de Willemshof het Kallemooi-feest beginnen. Het feest duurt tot dinsdag 11
juni als de mast weer gestreken wordt. Sinds enkele jaren hebben we te maken met
personen die het oneens zijn met het onderdeel van de traditie dat er een haan, voorzien
van eten, drinken en beschutting, in een mand in de Kallemooi-mast verblijft.

Kalender
2x per
maand
4 juni
18 juni
19 juni
27 juni

Net als vorig jaar biedt de gemeente aan degenen die het hier niet mee eens zijn de
mogelijkheid om te betogen in een hiervoor aangewezen demonstratievak ten noorden
van het gemeentehuis. Voor het overige is de Willemshof tijdens het hijsen en strijken
van de mast afgezet gebied waar behalve de organisatie en de politie, niemand toegang
toe heeft. Wij verzoeken een ieder om zowel de traditie als het recht van demonstratie
te respecteren, om niet te (laten) provoceren en niet de orde te verstoren zodat we er
weer een heel mooi (kinder-)feest van kunnen maken.

Spreekuur college (op
afspraak)
Energieadviseur
Raadsvergadering
Ophalen KCA
Energieadviseur

College van burgemeester en wethouders en Kallemooicommissie
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.

Elektrische strandrolstoel op het strand
van Schiermonnikoog
Volgende week komt er een nieuwe mogelijkheid bij
om op Schiermonnikoog het strand aan het einde van
de Badweg (bij Paal 3) te bezoeken. Namelijk een
elektrische strandrolstoel, de E-Jutter Wombat. De
gemeente Schiermonnikoog heeft de strandrolstoel
voor een periode van 7 maanden gehuurd.
Voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel is het
nu mogelijk om zelf het strand van Schiermonnikoog
op te gaan. Dit biedt de gebruikers extra vrijheid.
Zonder hulp van anderen kunnen zij nu zelf het strand
op en af rijden.
Mensen die gebruik willen maken van de elektrische
strandrolstoel, kunnen de sleutel van de rolstoelstalling
afhalen bij de bar van restaurant Noderstraun. De
eigenaar van het restaurant beheert de elektrische
strandrolstoel.
Op de foto ziet u de E-Jutter Wombat die door
wethouder Johan Hagen in ontvangst wordt genomen.

Woensdag 19 juni inzameling huishoudelijk KCA
(klein chemisch/gevaarlijk afval)
Op woensdag 19 juni haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch afval huis aan
huis op. Bewaar batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch
afval in de bekende rode of groene kunststofbak. Zet deze bak op woensdagochtend 19
juni, afgesloten, voor uw woning. De chemokar haalt het afval bij u op. Graag op het
aangebodene vermelden wat de inhoud is.
Na de route staat de chemokar van 14.00 - 15.00 uur op het parkeerterrein bij de
Inspecteur Boelensschool aan de Langestreek, waar u uw bak ook kunt inleveren.
Bedrijven kunnen geen KCA aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven
dient u tegen betaling aan te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer
Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen: 06-12740802.

Het Duurzaam Bouwloket
Wilt u zelf aan de slag met het verduurzamen van uw woning? Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u (gratis) terecht voor
al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en
financieringsmogelijkheden. Op de website www.duurzaambouwloket.nl vindt u informatie over diverse maatregelen,
tips en ervaringen van huiseigenaren.
Gratis Energieadvies op Maat door een energieadviseur
Wilt u liever eerst een energieadviseur bij u thuis? Maak dan een afspraak met de energieadviseur voor een
Energieadvies op Maat. In de agenda kunt u zien wanneer de adviseur op het eiland is. Maak een afspraak door een
e-mail te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. Geef daarbij de datum van uw
voorkeur aan. Per dag zijn er maximaal 5 plaatsen beschikbaar. U ontvangt een e-mailbevestiging met daarin het
tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt.
De gemeente Schiermonnikoog betaalt mee aan het Energieadvies op Maat. Kijk hiervoor
op onze website onder in de gemeente/duurzaamheid of typ in de zoekbalk energieadvies.
Het Energieadvies op Maat staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan particuliere
recreatiewoningbezitters.
Op de volgende dagen is de energieadviseur aanwezig:
Dinsdag 4 juni
Donderdag 27 juni
Donderdag 18 juli
Dinsdag 27 augustus

Calamiteitentelefoon gemeentelijke buitendienst
Voor spoedmeldingen buiten kantooruren (weekenden, zon- en feestdagen, etc.), die niet kunnen wachten tot de
eerstvolgende werkdag belt u met de calamiteitentelefoon op het telefoonnummer: 0519-535059.
Het nummer is bedoeld voor het melden van ernstige storingen of calamiteiten, waarvoor de buitendienst direct moet
worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld gevaarlijke situaties aan de weg, omgewaaide bomen, ernstige wateroverlast, e.d.

Voorlopige uitslag verkiezing Europees Parlement
De (voorlopige) uitslag van de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 in
de gemeente Schiermonnikoog is als volgt:
Lijstnummer
Lijst 1
Lijst 2
Lijst 3
Lijst 4
Lijst 5
Lijst 6
Lijst 7
Lijst 8
Lijst 9
Lijst 10
Lijst 11
Lijst 12
Lijst 13
Lijst 14
Lijst 15
Lijst 16

Partij
Democraten 66 (D66)
CDA - Europese Volkspartij
PVV (Partij voor de Vrijheid)
VVD
SP (Socialistische Partij)
P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten
ChristenUnie-SGP
GROENLINKS
Partij voor de Dieren
50PLUS
JEZUS LEEFT
DENK
De Groenen
Forum voor Democratie
vandeRegio&Piratenpartij
Volt Nederland
Aantal geldige stemmen
Aantal blanco stemmen
Aantal ongeldige stemmen
Aantal kiesgerechtigden
Opkomstpercentage

Aantal stemmen
43
56
11
73
19
159
40
100
42
25
1
0
2
44
4
9
628
1
0
782
80,4%

De volledige uitslag vindt u in de processen-verbaal N10 en N11 op onze website.

Zorg & Welzijn
Vragen over zorg, welzijn, opvoeden?
Redt u het niet alleen en heeft u hulp nodig? Kunt u wel wat
ondersteuning gebruiken bij de dagelijkse dingen in en om het huis? Met
deze en alle andere vragen over zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden
kunt u terecht bij Zorg en Welzijn.
Ook kunt u bij Zorg en Welzijn terecht voor alle Wmo-vragen.
Dat kunnen heel verschillende vragen zijn, bijvoorbeeld op het
gebied van:
• Wonen: o.a. aanpassingen en hulpmiddelen, herinrichtingskosten;
• Mobiliteit: o.a. vervoer, parkeerkaart, rolstoelen en
loophulpmiddelen;
• Zorg: o.a. huishoudelijke hulp, geestelijke gezondheidszorg,
jeugdzorg en verslavingszorg;
• Welzijn: o.a. maatschappelijk werk, welzijnswerk, ondersteuning van mantelzorgers/ vrijwilligers, bemiddeling
vrijwilligers;
• Overige zaken: schuldhulpverlening, ziektekosten, zorgverzekeringswet, financiële bijstand.
De medewerkers Zorg en Welzijn zijn:
Lineke Nienhuis (coördinator), l.nienhuis@schiermonnikoog.nl / 06-11617657
Marjan Sanou (WMO), wmo@schiermonnikoog.nl / 06-11747797
Brenda Scheper (ouderenwerker), welzijn@schiermonnikoog.nl / 06-11747822
Ilse van Delden (jongerenwerker), i.vandelden@schiermonnikoog.nl / 06-11603348
e

U bent van harte welkom in het kantoor in het Zorg- en Medisch Centrum, Van Starkenborgstraat 17 (1 deur rechts)
en in het gemeentehuis. Wilt u liever een afspraak bij u thuis? Ook dat is mogelijk.
Wilt u contact met een medewerker van Zorg en Welzijn dan kunt u bellen, mailen of een whatsapp bericht sturen.

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.

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

Balgexpress
Wanneer: Woensdag 19 juni
Tijd: Aanwezig om 15.15 uur. Vertrek vanaf de oude brandweer garage
Kosten: € 7,50 inclusief hapje en drankje
Maximaal 40 personen
Opgeven voor vrijdag 14 juni

Bekendmakingen
Melding klein evenement
Op 1 juni 2019 van 10.00 tot 14.00 uur wordt een 2e handskledingbeurs georganiseerd aan de Noorderstreek 40. (2805-2019)
Melding Activiteitenbesluit Milieu Reeweg 25
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat onderstaande melding is ontvangen:
Gemeente Schiermonnikoog voor de locatie Reeweg 25, 9166 PW Schiermonnikoog op 29 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 tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de
Visserwei 10, 9001 ZE Grou. (04-06-2019)
Omgevingsvergunning Badweg 32
Plaatsen berging t.b.v. elektrische strandrolstoel (24-05-2019)

Aanwijzingsbesluit verkeersregelaars
Op 4 juni 2019 heeft de burgemeester van Schiermonnikoog, gelet op artikel 56 van het besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), besloten 13 verkeersregelaars aan te wijzen om op 22 juni 2019 het
verkeer te regelen op het parcours van de mini Triatlon die plaatsvindt tussen 12.30 en 14.30 uur. (5-6-2019)

Vergadering gemeenteraad 18 juni 2019
Op dinsdag 18 juni wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 21 mei 2019
Mededelingen

6.
7.
8.
9.
10.

Besluitvormend deel
Huisvestingsverordening 2019
1e tussentijdse rapportage 2019
Notitie Financieel Kader 2020-2023
De Waddeneilanden: jaarrekening 2018 en concept begroting 2020 (zienswijze)
Hûs en Hiem: jaarrekening 2018 en concept begroting 2020 (zienswijze)

11.

Oordeelsvormend deel
Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Dorp (de stukken worden nagestuurd)

12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

U kunt de vergaderingen volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune.
Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.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.

