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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.
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
10 juli
18 juli
18 juli

Spreekuur college (op
afspraak)
Inloopspreekuur
WMO/Thuiszorg
Streekarchivaris
Energieadviseur

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.

Eilander boeren in gesprek met minister
Vorige week gingen eilander boeren en
burgemeester Ineke van Gent in
gesprek met minister Schouten over
o.a. de omschakeling naar extensieve
landbouw op Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog is een van de
‘proeftuinen’ die minister Schouten
heeft aangewezen als
experimenteergebied voor
kringlooplandbouw. De eilander boeren
laten de veestapel inkrimpen en willen
een eilander kaas op de markt
brengen.

Rook- en stookverbod in openbaar buitengebied
In verband met de aanhoudende droogte heeft het college van burgemeester en
wethouders van Schiermonnikoog op 1 juli 2019 besloten op basis van art. 2:11 van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een rook- en stook verbod in te stellen. Dit
verbod is met ingang van 1 juli 2019 van kracht tot nader besluit.
Het verbod 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 voor de bossen, duingebieden, natuurgebieden alsmede voor de
wegen met bijbehorende bermen buiten het dorp.
Zodra de weersomstandigheden veranderen en op geleide van advies van de
Veiligheidsregio Fryslân wordt het verbod beëindigd.

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.

IMF-subsidie voor 12 projecten op de Friese Wadden
Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 12
initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten zorgen samen voor een investering van
ruim € 310.000,- in de leefbaarheid van de Friese Waddeneilanden. Twee van deze
projecten zijn van Schiermonnikoog.
Cultureel Ontmoetingscentrum klaar voor toekomst
Onder de nieuwe naam Cultureel Centrum De Stag is het Cultureel Ontmoetingscentrum
Schiermonnikoog bezig de faciliteiten van het gebouw in een nieuw jasje te steken. Om
goed gastheer te zijn voor de nieuwe ambities vervangt de stichting de podiumverlichting
door nieuwe ledverlichting en een professionele zanginstallatie.
Beter klimaat in Dorpshuis Schiermonnikoog
Het dorpshuis op Schiermonnikoog vervult vele maatschappelijke functies. Het
binnenklimaat is momenteel van slechte kwaliteit; de temperatuur loopt te snel op
waardoor het regelmatig onaangenaam warm is in het gebouw. Het bestuur van het
dorpshuis laat daarom een aantal aanpassingen in het gebouw uitvoeren waardoor het
klimaat beter te beheersen is en gebruikers prettiger kunnen vertoeven.

Iepen Mienskipsfûns
In 2019 kan van 16 september tot en met 11 oktober subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Ook dan is weer de
voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en
inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Zorg & Welzijn
Elektrische rolstoel op het strand
Wilt u als inwoner van Schiermonnikoog gebruik maken van de elektrische rolstoel op het strand maar heeft u daarbij
hulp nodig om dit te realiseren dan kunt u contact opnemen met Zorg en Welzijn. Samen met u kunnen we kijken naar
de mogelijkheden om een rit over het strand te realiseren.
U kunt contact opnemen met Brenda Scheper 06-11747822 of Marjan Sanou 06-11747797

Bekendmakingen
Wegafzetting Concours Hippique
In verband met het concours hippique zullen de wegen worden afgesloten op de volgende locaties:
Dinsdag 9 juli 2019 wordt van 18.30 uur tot 21.00 uur het gebied Langestreek (tussen Nieuwestreek en Karelspad), Karelspad,
Torenstreek (tussen Langestreek en Middenstreek) Nieuwestreek en Middenstreek afgesloten ivm het ringrijden. Uitzondering
wordt gemaakt voor Arriva om over de Nieuwestreek te rijden (begeleide doorgang).
Woensdag 10 juli wordt van 10.30 uur tot 16.00 uur de Knuppeldam vanaf de Langestreek tot hoek Rijspolder afgesloten voor alle
motorvoertuigen (uitzondering Arriva). Fietsers en wandelaars kunnen passeren of route kiezen via de Aisterbun. (28-06-2019)
Rook- en stookverbod m.i.v. 1 juli 2019
In verband met de aanhoudende droogte heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog op 1 juli 2019
besloten op basis van art. 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een rook- en stook verbod in te stellen.
Dit verbod is met ingang van 1 juli 2019 van kracht tot nader besluit. Het verbod 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 voor de bossen, duingebieden, natuurgebieden alsmede voor de wegen met bijbehorende bermen buiten het
dorp.
Zodra de weersomstandigheden veranderen en op geleide van advies van de Veiligheidsregio Fryslan wordt het verbod beëindigd.
Incidentele festiviteit, muziek It Aude Beuthus
Op 5 en 6 juli 2019 is er in café It Aude Beuthus live muziek van een band van 21.30 tot 1.00 uur (01-07-2019)
Omgevingsvergunning kappen Burg. v.d. Bergstraat 1
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van een Es nabij het perceel Burgemeester van den Bergstraat 1. De boom gaat
steeds schever staan en er is gevaar voor takbreuk en omwaaien bij harde wind. Na de kap wordt een nieuwe boom geplant. (0407-2019)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Buterblom 1 en 3
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van twee esdoorns nabij de percelen Buterblom 1 en Buterblom 3. Na de kap
vindt herplant van nieuwe bomen plaats. (04-07-2019)
Omgevingsvergunning Klein Zwitserland 29
Verlengen beslistermijn voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning ( 03-07-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 94
Verlengen beslistermijn voor het bouwen van een berging in de overtuin (03-07-2019)
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.

