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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
t/m 30
aug
14 aug
15 aug
27 aug

Spreekuur college (op
afspraak)
Expositie Gastvrij
Schiermonnikoog in
gemeentehuis
Inloopspreekuur
Woonfriesland
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.

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 15 augustus is het gemeentehuis ’s-middags telefonisch niet bereikbaar.
Verder gelden de normale openingstijden.

Vacature Buurtsportcoach/vakleerkracht
Sport Fryslân zoekt in opdracht van de gemeente Schiermonnikoog per direct een:

BUURTSPORTCOACH/VAKLEERKRACHT
16 -18 uur per week
Kijk voor de volledige vacaturetekst en de procedure op:
https://sportfryslan.nl/vacature-buursportcoach-vakleerkracht-schiermonnikoog/

Beach Cleanup Tour
Op donderdag 1 augustus 2019 startte de
Beach Cleanup Tour. Dit jaar werd er
twee dagen strandafval ingezameld door
ongeveer 75 vrijwilligers. Er is in totaal
635 kg ingezameld. Onder het
ingezamelde afval veel ballonnenresten
en plastic korrels.
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers.

Strandafvalbak voor gejut afval
Aan de oostkant van Schiermonnikoog vindt u vanaf volgende week strandafvalbakken
voor gejut afval. Deze bakken zijn bedoeld voor (plastic) afval uit zee. De
strandafvalbakken zijn een initiatief van gemeente Schiermonnikoog en Vereniging
Natuurmonumenten. Zij zullen de bakken regelmatig legen.
Vanaf paal 9 komt elke kilometer een houten ‘aardappelbak’ te staan op het hogere deel
van het strand. Na een maand volgt een evaluatie en bekijken de initiatiefnemers of en
hoelang de bakken kunnen blijven staan.

Geef uw mening over het toeristisch beleid
In de hal van het gemeentehuis kunnen bewoners van Schiermonnikoog deze zomer de
tien pijlers voor het toeristisch beleid op Schiermonnikoog bekijken.
Elke pijler is verbeeld in een bijpassende tekening.
We nodigen u nadrukkelijk uit om uw mening te geven
over deze pijlers. Bij de expositie ligt een boekje voor u
klaar met daarin de volledige notitie en een
reactieformulier waarmee u kunt laten weten wat u vindt.
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 is te bezichtigen tot en met 30 augustus 2019 in de hal van het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot
12.00 uur.

Krant ‘Opgewekt op kop met de energie van de toekomst’ vandaag bij de nieuwsbrief
De Waddeneilanden zetten sinds 2007 in op duurzame energie als aanjager voor
duurzame ontwikkeling. Deze week verspreiden alle eilanden een krant getiteld ‘Opgewekt
op kop met de energie van de toekomst’ die we met deze nieuwsbrief meesturen. De
uitgave laat zien wat er sinds 2007 is gebeurd en wat er nog steeds gebeurt op het gebied
van duurzame energie. Want de Waddeneilanden zijn nog volop bezig en steken samen
energie in duurzame energie. Doel van de krant is om u te informeren en te inspireren.
Betrokkenheid van eilanders maakt het verschil
De krant staat vol verhalen, tips, adviezen en gezichten. Gezichten van inwoners,
bedrijven, gemeenten en samenwerkingspartners en ga zo door. Mensen die vanuit eigen
motivatie en op hun eigen manier aan de slag zijn met een duurzame toekomst. Voor
henzelf en hun omgeving. Daar zijn we als Waddeneilanden trots op.
Er wordt duidelijk dat de gezamenlijke ‘stip op de horizon’ ons veel heeft gebracht, dat de
omslag naar duurzame energie een stap-voor-stap-proces is, dat steeds meer mensen
participeren en dat draagvlak en samenwerking sleutels voor succes in de omslag naar
duurzame energie zijn.
Ervaring inzetten voor versnelling
De ervaring van de afgelopen 12 jaar en betrokkenheid van de eilanders willen we inzetten voor de volgende
versnelling. Daarbij willen de Waddeneilanden van losse projecten naar steeds meer integrale oplossingen met
verschillende technieken en nieuwe manieren van samenwerking. Daarin zien de we een kans en een uitdaging. Zo
gaan we alle vijf opgewekt op kop.

Voorgenomen gas- en schelpenwinning ter inzage op gemeentehuis
Vanuit de rijksoverheid liggen vanaf 9 augustus twee stukken ter inzage op het gemeentehuis van Schiermonnikoog.
Gaswinning
Het gaat om de mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A, ten noordoosten van
Schiermonnikoog. Deze ligt ter inzage van vrijdag 9 augustus tot en met donderdag 19 september 2019. De volledige
kennisgeving en de mededeling kunt u inzien via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘gaswinning N05-A’ of op
papier bekijken op het gemeentehuis.
Schelpenwinning
Daarnaast ligt het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor schelpenwinning in de Waddenzee en Noordzeekustzone ter
inzage van 9 augustus tot en met vrijdag 20 september 2019.
Beide stukken kunt u tijdens reguliere openingstijden inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van
Schiermonnikoog.

Meld- en adviespunt verward gedrag
Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat het weten via het Meld- en adviespunt verward gedrag
Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een persoon met verward gedrag melden bij een speciaal daarvoor ingericht
meld- en adviespunt (0800-1771). Je kunt het Meld- en adviespunt verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per week,
bereiken voor het stellen van vragen en het doen van een melding bij een ingewikkelde situatie rondom een persoon
met verward gedrag. Het gaat dan om een situatie die aandacht verdient, maar niet acuut opgelost hoeft te worden.
Wat is verward gedrag?
Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn
of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale
contacten. Iemand kan ook verward raken na een grote emotionele gebeurtenis. Vaak zoekt iemand uit zichzelf geen
hulp.
Hoe doe ik een melding?
Dat kun je telefonisch via 0800-1771 of digitaal via het formulier op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag doen. De
medewerkers van het meld- en adviespunt zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de
juiste vragen de vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de persoon over wie het gaat toe om snel passende
hulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met instanties die al betrokken zijn. Het meld- en
adviespunt zorgt ervoor dat signalen rondom personen met verward gedrag vroegtijdig worden opgepakt. Zo
voorkomen ze dat een situatie uit de hand loopt en onnodig onrust en leed veroorzaakt.

Meer informatie
Het meld- en adviespunt is gewenst omdat het aantal meldingen rondom personen met verward gedrag de laatste
jaren stijgt. Op dit moment komen veel meldingen bij de politie binnen, maar wanneer er geen sprake is van een
strafbaar feit en de veiligheid niet in het geding is, is dit niet de aangewezen instantie. Vaak ligt er onder dergelijke
meldingen een zorgbehoefte. Daar kan het meld- en adviespunt bij helpen. Op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag vind
je meer informatie en een animatievideo over hoe het meld- en adviespunt werkt.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning Rol 'm er in
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan Lytje Willem voor het organiseren van een
ringsteekevenement met ongemotoriseerde voertuigen op 12 augustus 2019 van 20.00 tot 22.30 uur.
Ontheffing geluidsnormen Rol 'm er in
Het college van burgemeester en wethouders heeft ontheffing van de geluidsnormen verleend aan Lytje Willem t.b.v.
het gebruik van enige geluidsversterking tijdens Rol 'm er in op 12 augustus 2019 tussen 20 en 22.30 uur. (25-072019)
Wegafzetting 12 augustus 2019 Rol 'm erin
Op maandag 12 augustus 2019 tussen 20.00 en 23.00 uur wordt de weg tussen Reeweg (ter hoogte van het VVV) en
Nieuwestreek 1 (Koningshuis) afgezet in verband met het evenement Rol 'm er in. Aan hulpdiensten wordt vrije
doorgang verleend. (01-08-2019)
Klein evenement Lytje Willem, Natuurmonumenten, Brandweer
Op dinsdag 13 augustus van 18.00 tot 21.30 uur organiseren Lytje Willem, Natuurmonumenten en de Brandweer een
klein evenement aan de Knuppeldam 4 bedoeld voor jong publiek. Kinderen kunnen een kijkje nemen 'in de keuken
van de brandweer', zelf kokkerellen en het is open huis. (31-07-2019)
Incidentele festiviteiten Langestreek 13
Hotel Restaurant Ambrosijn aan de Langestreek 13 heeft 5 incidentele festiviteiten aangemeld.
Op 4, 9, 11, 16 en 18 augustus van 20.30 tot 22.00 uur zal op het terras licht versterkte, semi-akoestische muziek van
Jellyfish ten gehore worden gebracht. (30-07-2019)
Ontheffing van de geluidsnormen Rolling Beat Machine
Het college van burgemeester en wethouders heeft ontheffing van de geluidsnormen verleend aan horecainrichtingen
de Tox Bar, het Wantij en de Marlijn, voor het ten gehore brengen van live muziek door Rolling Beat Machine op 15
en 16 augustus 2019 tussen 20.00 -24.00 uur (Tox Bar), 17 augustus 2019 tussen 20.00-24.00 uur (Wantij) en 18
augustus tussen 14.00 en 19.00 uur (de Marlijn). (26-07-2019)
Incidentele festiviteit Langestreek 68 (overtuin)
Op zondag 18 augustus 2019 tussen 14.00 en 16.30 uur vindt in de overtuin achter Brasserie Om de Noord,
Langestreek 68, een muziekoptreden plaats van Dixieland Crackerjacks. (05-08-2019)
Incidentele festiviteit Reeweg 27
Op zondag 11 augustus tussen 17:00 uur en 18:00 uur wordt er op het terras van Marina aan ‘t Wad live muziek ten
gehore gebracht. (05-08-2019)
Melding incidentele festiviteit Nieuwestreek 6 (Aude Beuthús)
Op 16 en 17 augustus 2019 wordt er van 21.30 tot 1.00 uur live muziek van D-Wire ten gehore gebracht in café It
Aude Beuthús (06-08-2019)
Omgevingsvergunning Westerburenweg 8
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een bijgebouw
(02-08-2019)
Omgevingsvergunning Karrepad 16
Ingediende aanvraag voor het vergroten van de recreatiewoning (02-08-2019)
Omgevingsvergunning Kooipad 1
Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een overkapping (02-08-2019)
Omgevingsvergunning Voorstreek 1

Ingediende aanvraag voor het gewijzigd uitvoeren van een reeds vergunde berging (02-08-2019)

Omgevingsvergunning Westerburenweg 8
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een bijgebouw
(02-08-2019)
Omgevingsvergunning Karrepad 16
Ingediende aanvraag voor het vergroten van de recreatiewoning (02-08-2019)
Omgevingsvergunning Kooipad 1
Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van een overkapping (02-08-2019)
Omgevingsvergunning kappen Buterblom 1 en 3
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van
twee esdoorns nabij de percelen Buterblom 1 en Buterblom 3. Na de kap vindt herplant plaats. (06-08-2019)

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.

