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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
12 juli
t/m 30
aug
18 juli
18 juli
1 aug
14 aug

Spreekuur college (op
afspraak)
Expositie toeristisch
beleid in
gemeentehuis
Streekarchivaris
Energieadviseur
Streekarchivaris
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.

Tien pijlers voor toeristisch beleid
In de hal van het gemeentehuis
kunnen bewoners van
Schiermonnikoog deze zomer de
tien pijlers voor het toeristisch
beleid op Schiermonnikoog
bekijken en hierop reageren.
De pijlers zijn een resultaat van
gesprekken tussen Gemeente
Schiermonnikoog, VVV
Schiermonnikoog,
Schiermonnikoger Ondernemers
Verbond en Natuurmonumenten.
Deze partners hebben elkaar gevonden in de richting die ze als eiland willen inslaan met
het toeristisch beleid. De partners hebben gezocht naar een goed evenwicht tussen de
belangen van de diverse bewonersgroepen en ondernemers op het eiland en de wensen
van de gasten. Ze vinden het belangrijk om door het jaar heen voldoende gasten op ons
eiland te verwelkomen om de lokale economie draaiende te houden (en daarmee alle
voorzieningen!) maar ook de aantrekkelijkheid en ‘eigenheid’ van Schiermonnikoog te
beschermen. De partners willen dit bereiken door bij alle (beleids)beslissingen een
aantal uitgangspunten voorop te stellen. Dit heeft geleid tot tien pijlers die worden
toegelicht in een notitie.
De expositie in de hal van het gemeentehuis is bedoeld om alle inwoners te informeren
over de pijlers en de mogelijkheid te bieden erop te reageren. Elke pijler is verbeeld in
een bijpassende tekening. Wandel van tekening naar tekening en neem zo op een
verrassende manier kennis van de tien pijlers voor Schiermonnikoog. Er ligt een boekje
voor u klaar met daarin de volledige notitie en een reactieformulier waarmee u kunt laten
weten wat u vindt.
Deze expositie is te bezichtigen vanaf 12 juli tot en met 30 augustus 2019 in de hal van
het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.

KNRM Lifeguards zijn weer begonnen op het strand van Schiermonnikoog
Ook de komende zomermaanden zijn de KNRM
Lifeguards weer paraat op het Noordzeestrand bij
paviljoen de Marlijn. Vanaf maandag 8 juli tot
zondag 1 september zorgen vier lifeguards voor de
strandbewaking en houden zij toezicht op
recreanten op het strand en in zee. Ook informeren
de lifeguards de strandbezoekers gedurende de
zomermaanden actief over de gevaren op het
strand en in de zee door het organiseren van
lifeguard excursies en het verstrekken van
strandinformatiefolders. Verder verlenen zij eerste
hulp bij ongelukken (EHBO) en herenigen verloren
kinderen met hun familie.

Waddeneilanden ondersteunen zorgen Unesco over handelswijze regering
ten aanzien van Mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee
Op 11 juni jl. zond de Waddenvereniging een brief aan Unesco Werelderfgoed centrum
in Parijs. De Waddenvereniging meldt hierin haar zorgen over de manier waarop de
Nederlandse regering omgaat met het behoud van Werelderfgoed Waddenzee in relatie
tot beslissingen rond het thema mijnbouw/aardgaswinning.

UNESCO heeft Minister Wiebes als verantwoordelijk Minister inmiddels om opheldering gevraagd over de
mijnbouwactiviteiten in het waddengebied en aangegeven dat er reden tot zorg is over deze activiteiten.
Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden heeft in een brief aan Minister Wiebes laten weten de oproep van
Unesco van harte te ondersteunen en vragen het Kabinet dit zeer serieus te nemen ter bescherming en het behoud
van het unieke en kwetsbare natuurgebied De Waddenzee. Al eerder hebben de Waddeneilanden het signaal
afgegeven dat de gaswinning afgebouwd moet worden en hun zorg uitgesproken dat de economie van de
Waddeneilanden ernstige schade dreigt op te lopen. De rust en ruimte van De Waddeneilanden, de status van
Werelderfgoed Waddenzee, Natura 2000-gebied en de Nationale Parken Texel en Schiermonnikoog is onverenigbaar
met gasboringen op korte afstand van de eilanden.

Subsidie isolatiemaatregelen eind augustus weer beschikbaar
Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én
bewoner. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting eind augustus plaats. Dit betekent dat je als
eigenaar én bewoner de subsidie vanaf dan kunt gaan aanvragen.
Wil je voor de subsidie SEEH in aanmerking komen, dan moet je minimaal 2 grote energiebesparende
isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitvoeren. Je kan de subsidie pas aanvragen nadat je de
maatregelen heeft uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is verder dat je als aanvrager zowel de eigenaar als bewoner
bent van de woning en ook niet eerder SEEH subsidie kreeg. De SEEH voor eigenaar én bewoner stimuleert de
eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. RVO.nl voert de subsidieregeling uit in opdracht van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Bij het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor meer informatie over subsidies - en
financieringsregelingen en met alle vragen over het energiezuinig en aardgasvrij maken van woningen. Kijk op
www.duurzaambouwloket.nl of bel naar (072) 743 39 56 of stuur een e-mail info@duurzaambouwloket.nl.

Zorg & Welzijn
Onderstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog.

Koffie drinken in de pluktuin
Op woensdag 24 juli om 10.00 uur drinken we koffie (met een gebakje) in de Pluktuin. U komt toch ook?
Opgeven is niet nodig.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning eilander strúnmarkten
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor eilander strúnmarkten op de donderdagavonden in
juli en augustus van 2019. De strúnmarkten worden gehouden in de Willemshof en de Nieuwestreek plus delen van de Reeweg en
de Middenstreek. (11-07-2019)
Wegafzetting Strúnmarkten
In verband met de strúnmarkten zullen op de donderdagavonden 11, 18 en 25 juli en op 1, 8, 15, 22 en 29 augustus 2019 wegen
worden afgesloten op de volgende locaties: Reeweg thv VVV, ingang Nieuwestreek vanaf de Langestreek en Middenstreek thv
Boersma’s appartementen. De Torenstreek blijft toegankelijk vanaf de Middenstreek. De Paaslandweg blijft toegankelijk vanaf de
Reeweg vanaf zuid. De afzettingen worden geplaatst tussen 19.00 en 21.00 uur. In verband met de opbouw van de kramen wordt
de Nieuwestreek vanaf 18.00 uur afgesloten. (04-07-2019)
Meldingen Activiteitenbesluit Milieu
Er zijn twee meldingen ontvangen:
Lunchroom De Koffiekajuit een melding op 2 juni 2019.
Betreft: het aanbrengen van een afzuiginstallatie van de afzuigkap tot boven het gebouw.
Locatie: Langestreek 17, 9166 LA Schiermonnikoog, gemeente Schiermonnikoog.
Hotel De4dames een melding op 18 mei 2019.
Betreft: het vervangen van de berging in de overtuin.
Locatie: Langestreek 94, 9166 LG te Schiermonnikoog, gemeente Schiermonnikoog.
Voor deze meldingen 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.
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.

