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Nieuwestreek 5
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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
27 aug
29 aug

Spreekuur college (op
afspraak)
Energieadviseur
Streekarchivaris

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.

Recreatiewoning op Schiermonnikoog?
Maak ook gebruik van het energieadvies op maat (en krijg de kosten terug)
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet
beginnen? De gemeente Schiermonnikoog betaalt mee om u van een goed
duurzaamheidsadvies te voorzien. Elke drie weken kunt u gebruik maken van de
diensten van de Energieadviseur. Het advies staat ter beschikking aan bewoners van
Schiermonnikoog én aan particuliere recreatiewoningbezitters.
De energieadviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van uw woning. Hij of zij kijkt
bijvoorbeeld naar uw dak, gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de
verwarming. Na het gesprek ontvangt u een rapport met daarin een plan van aanpak en
de geschatte besparing.
Hoe werkt het?
• U mailt de gemeente via postbus20@schiermonnikoog.nl onder vermelding van
“Energieadvies op maat” of belt met 0519-535050. U geeft de datum van uw
voorkeur door. De data waarop de adviseur naar het eiland komt, kunt u vinden
op onze website en in de nieuwsbrief. Van de gemeente ontvangt u een
bevestiging van uw afspraak. De energieadviseur neemt enkele dagen voor de
datum, telefonisch of per e-mail contact met u op;
• U verzamelt zoveel mogelijk documentatie zoals jaarrekening energielevering,
informatie over installaties en/of bouwtekeningen;
• Na het Energieadviesgesprek ontvangt u per e-mail een rapport met daarin de
stappen die u kunt zetten naar een meer duurzame en energiezuinige woning;
• U ontvangt een factuur van €200,- (incl. btw) van de gemeente
Schiermonnikoog;
• U kunt met een gerust hart aan de slag met het energiezuiniger maken van uw
woning;
• Als u binnen 12 maanden na het energieadvies voor minimaal €1.000,- in
duurzame maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van de voucher (€200)
weer terug.
• Kijk voor meer informatie op www.schiermonnikoog.nl, of bel of e-mail ons via
bovenstaande contactgegevens.
Agenda
Op de volgende dagen is de adviseur op Schiermonnikoog:
• Dinsdag 27 augustus
• Donderdag 19 september
• Donderdag 10 oktober
Houd de nieuwsbrief en website in de gaten voor meer data.

Laatste week!
Expositie pijlers toeristisch beleid
In de hal van het gemeentehuis kunnen bewoners
van Schiermonnikoog tot en met 30 augustus de tien
pijlers voor het toeristisch beleid op
Schiermonnikoog bekijken en hierop reageren. 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 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.

Subsidie energiebesparing eigen huis
Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)
weer open voor eigenaren én bewoners. De SEEH is bedoeld voor particulieren,

verenigingen van eigenaren, woonverenigingen en coöperaties en stimuleert de eigenaar-bewoner van een woning
om energie te besparen. De subsidie geldt voor maatregelen die een woningeigenaar gaat uitvoeren, nadat de
regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Huiseigenaren die voor de subsidie in aanmerking willen komen, moeten
minimaal twee grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen (bestaande) koopwoning hebben uitgevoerd.
De eigenaar kan subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is dat de
aanvrager eigenaar en bewoner is van de woning. Ook mag voor de woning niet eerder SEEH-subsidie zijn verstrekt.
Meer informatie hierover vindt u op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland):
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh.

Spreekuur wethouders
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend tussen 9 en 10 uur. Het
spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen in onze gemeente.
Het eerstvolgende spreekuur is op 28 augustus. De burgemeester is op die dag afwezig. U kunt wel een afspraak
maken met de wethouders.
U kunt een afspraak maken met Johan Hagen of Erik Gerbrands via het bestuurssecretariaat (Mariska of Jacqueline),
telefonisch (0519) 535050 of via e-mail bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Strandafvalbakken in gebruik
Sinds twee weken staan aan de oostkant van Schiermonnikoog
strandafvalbakken voor gejut afval. De bakken zijn in de eerste
weken meteen goed gebruikt.
De bakken zijn bedoeld voor (plastic) afval uit zee. Ze staan
ongeveer een maand op het strand. Daarna evalueren de
gemeente Schiermonnikoog en Natuurmonumenten of en
hoelang de bakken kunnen blijven staan.

Ministerie van IenW wil 75-plussers toestaan 1 jaar te rijden met verlopen rijbewijs
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt voor dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde
voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit
geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het
Rijbewijzenregister. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden.
Het Ministerie van IenW stelt de tijdelijke regeling voor omdat het CBR achterligt bij het beoordelen van de
gezondheidsverklaringen. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.
Voor wie geldt de tijdelijke regeling?
Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:
• een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A),
trekker (rijbewijs T);
• een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs
verliep;
• een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als uw rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3
jaar;
• geen beperkende rijbewijscodes met medische achtergrond op hun huidige rijbewijs hebben;
• blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat u meewerkt aan
de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom
vraagt.
Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met
aanhanger (DE). Dit vanwege Europese regelgeving.
75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de
tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de
politie.
Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling?
U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het
Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is
dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.
Wat kunt u verwachten als u gebruikmaakt van de tijdelijke regeling?
Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, dan kunt u vanaf 1 december het volgende verwachten:
• De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs
verloopt . U ontvangt hierover een brief van het CBR.
• U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
• De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om uw
rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijsregister dat uw verlopen rijbewijs nog geldig is.
• In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid aan de hand van uw Gezondheidsverklaring en de
medische keuring. Zodra het CBR uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een brief en
vervalt de administratieve verlenging.
• Daarna kunt u bij uw gemeente een afspraak maken om uw rijbewijs te verlengen.

Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen?
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste en wilt u dit verlengen, dan moet u medisch gekeurd worden. Hiervoor moet u
een Gezondheidsverklaring invullen. Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs:
1. Vul een Gezondheidsverklaring in
Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt. De verwerking
van uw Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via mijn.cbr.nl, dan op papier. Ook is de
digitale verwerking minder foutgevoelig.
Maakt u liever gebruik van een papieren Gezondheidsverklaring dan kunt u het formulier bij de gemeente
Schiermonnikoog kopen. De Gezondheidsverklaring kost € 34,80.
2. Maak een afspraak met een keuringsarts
U krijgt bericht van het CBR waarin staat dat u een afspraak moet maken met een keuringsarts. Neem naar
uw afspraak alle formulieren van het CBR mee. Heeft u een medische aandoening? Zoals een
oogaandoening of epilepsie? Dan bezoekt u ook een medisch specialist.
3. Laat uw gezondheid onderzoeken
De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Doet de arts dit online, dan komen de
formulieren automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan stuurt u deze zelf naar
het CBR.
4. CBR beoordeelt uw aanvraag
Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u nog geschikt bent om te rijden (rijgeschikt)
bent. Soms is een rijtest of aanvullende medische informatie nodig. Dan ontvangt u opnieuw een verwijzing
naar een arts en volgt opnieuw een beoordeling door het CBR.
5. Uw rijbewijs verlengen
Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt bent, kunt u uw rijbewijs verlengen bij uw gemeente.
Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs in
Door drukte bij het CBR is het raadzaam om 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te
vullen.

Afsluiting land tussen Van der Molenpad – Melle Grietjespad
Tot voor kort kon iedereen vrijelijk gebruikmaken van het graspad op het terrein tussen het Van der Molenpad en het
Melle Grietjespad. De eigenaren van dit terrein hebben onlangs besloten dit stuk land niet langer open te stellen voor
derden. Het land is nu afgesloten.
Over deze afsluiting hebben wij vragen gekregen. Het betreft hier geen openbare weg, maar particulier terrein. Het
graspad over dit terrein staat op de huidige gemeentelijke paardenroutekaart. Op een nieuwe versie van de kaart
schrappen wij dit pad.

Krant over de Duurzame Wadden
Heeft u hem al in huis? Begin augustus verspreidden
de Waddeneilanden een krant met de titel Opgewekt
op kop met de energie van de toekomst. De krant
laat zien wat er sinds 2007 is gebeurd en wat er nog
steeds gebeurt op het gebied van duurzame energie
op de Waddeneilanden. De krant staat vol verhalen,
tips, adviezen en gezichten. Gezichten van inwoners,
bedrijven, gemeenten en samenwerkingspartners.
De krant verscheen vorige week bij de nieuwsbrief.
Heeft u hem nog niet in huis? Haal hem dan op bij de
balie van het gemeentehuis, VVV of het
Bezoekerscentrum. Of bekijk hem digitaal via de
website van de gemeente.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning Wandelvierdaagse
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het evenement wandelvierdaagse, te houden van
26 tot en met 29 augustus 2019. (8-8-2019)
Einde rook- en stookverbod
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft besloten het Rook- en Stookverbod dat
sinds 1 juli 2019 in de gemeente Schiermonnikoog van kracht is, vanwege gewijzigde weersomstandigheden en op geleide van
advies van de Veiligheidsregio, met ingang van 14 augustus 2019 te beëindigen. De doorlopende kampvuurontheffingen voor Paal
3 en GRAS worden met ingang van deze datum weer hervat. (14-8-2019)
Omgevingsvergunning Badweg 32

Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke berging (8-8-2019)
Omgevingsvergunning Klein Zwitserland 29
Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning en het bouwen van een aangebouwd
bijgebouw (8-8-2019)

Omgevingsvergunning Reeweg 11

Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik (9-8-2019)
Omgevingsvergunning Karrepad 11

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en vergroten van de woning (9-8-2019)
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.

