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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: 0519535059.
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
t/m 30
aug
1 aug
14 aug
27 aug

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

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

Openingstijden gemeentehuis
Op donderdag 8 en donderdag 15 augustus is het gemeentehuis ’s-middags telefonisch
niet bereikbaar. Verder gelden de normale openingstijden.

Maandag 5 augustus geen aanvraag en afgifte reisdocumenten mogelijk
Op maandag 5 augustus is het niet mogelijk reisdocumenten aan te vragen of af te
geven. De apparatuur voor reisdocumenten wordt deze dag vervangen.
Houd er rekening mee dat als u op vrijdag 2 augustus een spoedaanvraag doet, het
document op maandag 5 augustus niet aan u kan worden afgegeven.

Muziek in de open lucht
Het zomerseizoen is weer in volle gang en dat brengt drukte en gezelligheid met zich
mee. Horeca- en aanverwante ondernemers op Schiermonnikoog luisteren hun
bedrijfsactiviteiten in deze periode zo nu en dan op met muziekoptredens in de open
lucht. Hiervan wordt helaas niet altijd op tijd aanvraag of melding gedaan bij de
gemeente. Daardoor kan het voorkomen dat muziekoptredens onaangekondigd
plaatsvinden. Dit levert dan vragen en/of klachten van burgers bij de gemeente op.
Graag brengen we de spelregels nog eens in herinnering. Ondernemers mogen 10 keer
per jaar een incidentele festiviteit organiseren; hiervan moet minimaal 10 dagen van te
voren een melding worden gedaan. Dat kan via de website van de gemeente. Gaat het
om een festiviteit in de buitenruimte en wordt vanwege gebruik van versterkers hierdoor
de in de APV en het milieubesluit opgenomen geluidsgrenzen overschreden, dan is een
ontheffing van de geluidsnormen vereist. De gemeente heeft voor een
ontheffingsaanvraag wettelijk 8 weken afhandeltijd, vraag dergelijke activiteit dus altijd
op tijd aan.
Meer informatie over het organiseren van festiviteiten kunt u vinden op de website van
de gemeente. Met vragen over muziek in de open lucht kunt u ook terecht bij
postbus20@schiermonnikoog.nl of l.bos@schiermonnikoog.nl

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.
De 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.

Besluit zandsuppletie Schiermonnikoog uitgesteld
Rijkswaterstaat heeft het besluit over een zandsuppletie op Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld. Samen met het
eiland en experts zal Rijkswaterstaat komend jaar bekijken hoe de kust zich ontwikkelt en of er naast een zandsuppletie
alternatieve oplossingen zijn om de waterveiligheid te waarborgen. Over één jaar volgt een nieuw besluit over een
mogelijke zandsuppletie. Een suppletie zal daardoor op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden. De verwachting is namelijk dat
op termijn een nieuwe zandplaat met het eiland zal verhelen en zo op natuurlijke wijze nieuw zand naar het eiland
brengt. Het is echter erg onzeker wanneer de kust weer zal gaan aangroeien. Voor Rijkswaterstaat en Wetterskip
Fryslân staat de veiligheid voorop. Uit gezamenlijk onderzoek blijkt dat door uitstel van de suppletie de veiligheid van het
eiland voorlopig niet in het geding komt.
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl

Zorg & Welzijn
Jongerenwerk
Na een eerste voorstelrondje in de klassen op basisschool Yn de Mande heeft onze jongerenwerker Ilse van Delden
kennis gemaakt met de kinderen door een praatje te maken over wonen op Schiermonnikoog en wat ze graag doen in
hun vrije tijd. Dat leverde veel pareltjes aan antwoorden op. Zo jong als sommigen ook zijn, ze gaven feilloos de sterke
punten van het eiland aan. De rust, ‘alles is dichtbij’, ‘er zijn veel plekken om te spelen’, ‘ ik mag zelf overal naar toe
fietsen’….enz. Natuurlijk missen sommige kinderen wel de kledingwinkels of de familie aan de wal, maar in 9 van de 10
gevallen zijn ze heel tevreden.
Jammer genoeg was er nog geen gelegenheid om de oudere jongeren te spreken. Achter de schermen gaat de
voorbereiding van de uitvoering van wat de jongeren tijdens de pizzapraat hebben ingebracht, wel gewoon door. Na de
zomervakantie pakken we de draad weer op.
Mocht er de komende weken vanuit ouders, jeugd of jongeren behoefte zijn aan contact met Ilse dan is zij te bereiken
via e-mail: i.vandelden@schiermonnikoog.nl of telefonisch via 06-11603348.

Bekendmakingen
Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2019
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare raadsvergadering van 18 juni 2019 de
Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2019 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2019 en vervalt op
30 juni 2020.
Live muziek Marina aan 't Wad
Het college van burgemeester en wethouders heeft ontheffing van de geluidsnormen verleend voor het laten horen van live
muziek op het terras van Marina aan 't Wad op 21 juli 2019 tussen 15.00 en 17.30 uur. (16-07-2019)
Live muziek Tox Bar
Het college van burgemeester en wethouders heeft ontheffing van de geluidsnormen verleend aan de Tox Bar voor het ten
gehore brengen van live muziek op het terras op:
8 augustus 2019 tussen 20.00 en 24.00 uur
12 augustus 2019 tussen 20.00 en 24.00 uur
22 augustus 2019 tussen 20.00 en 24.00 uur.
Melding incidentele festiviteit Langestreek 68
Op zondag 21 juli 2019 van 14.00 tot 16.00 uur zal klassieke live muziek (onversterkt) ten gehore worden gebracht op het
terras van hotel brasserie Om de Noord. (18-07-2019)
Melding incidentele festiviteit Torenstreek 18A
Op 4 augustus 2019 van 20.30 tot 1.00 uur zal in het dorpshuis live muziek ten gehore worden gebracht van Afrikaanse
percussiemuziek op djembé en CD. (18-07-2019)
Omgevingsvergunning Rijspolder 102
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van Rijspolder 102 (19-07-2019)
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.
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl

