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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
5 sep
t/m 25
okt
17sep
18 sep
18 sep
19 sep
24 sep

Spreekuur college (op
afspraak)
Expositie “Actie(f) op
Us Lytje Pole in
gemeentehuis
Raagsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Inzameling KCA
Energieadviseur
Informatieve markt
Global Goals

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.

Pas op de plaats bij gaswinning
Het college wil dat er een pas op de plaats wordt gemaakt bij gaswinning rondom
Schiermonnikoog. Dat zei burgemeester Van Gent afgelopen dinsdag bij een
informatiemiddag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over
gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog. Het college zal dan ook een zienswijze
indienen tegen de geplande gasboringen.
De gemeenteraad van Schiermonnikoog sprak zich in een motie in oktober 2017
unaniem uit tegen (proef)boringen en gaswinning op en rond Schiermonnikoog. College
en raad zijn van mening dat we moeten overschakelen op duurzame energie. Gas is niet
meer van deze tijd. De gemeenteraad is nog steeds tegen gaswinning.
Afgelopen dinsdag organiseerde het ministerie van EZK een informatiemiddag over de
milieueffectrapportageprocedure (m.e.r.-procedure) van de voorgenomen gaswinning uit
het N05-A veld. De locatie van het gasveld bevindt zich in het Nederlandse deel van de
Noordzee, ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat
en Borkum. Vanuit het ministerie van EZK en ONE-Dyas (de initiatiefnemer) waren
experts aanwezig om bewoners en andere geïnteresseerden te informeren en met hen
in gesprek te gaan. ’s Avonds was er een informatieavond voor hete gemeentebestuur.
Bewoners protesteerden tegen gaswinning door een stille tocht te houden.
Iedereen kan tot en met 19 september een zienswijze indienen voor de
milieueffectrapportage voor Gaswinning N05-A. De stukken liggen ter inzage op het
gemeentehuis en zijn digitaal in te zien via https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureauenergieprojecten/lopende-projecten/gaswinning/gaswinning-n05

Culturele bestemming voor Koningshuis
Het college wil het pand Nieuwestreek 1, ook wel bekend als het Koningshuis, verhuren
voor culturele en maatschappelijke doeleinden. Het college stelt dit voor tijdens de
raadsvergadering van 17 september. Het college is van mening dat het Koningshuis hier
zeer geschikt voor is door de prominente locatie in het dorp en de karakteristieke
uitstraling en historische waarde.
In het pand krijgen vier organisaties dan een plek. Cultuurhistorische Vereniging ’t Heer
en Feer wordt de hoofdhuurder. Daarnaast organiseert Ouderenwerk in de toekomst
koffieochtenden en mogelijk andere activiteiten in het Koningshuis. Bovendien kan
Thuiszorg Het Friese Land het pand gebruiken voor dagbehandeling van ouderen.
Schildersclub De Kwast zal de garage gebruiken om te schilderen.
Het college doet dit voorstel aan de gemeenteraad na resultaten van een onderzoek
naar de gewenste functie van het pand. Het pand, op een unieke plek in het dorp, blijft
zo voor de hele gemeenschap behouden.

Informatieve markt Schiermonnikoog4GlobalGoals
De gemeente Schiermonnikoog maakt werk van get behalen van internationale
duurzaamheidsdoelen. Daarom doen we mee met de Global Goals Vlaggendag op 25
september. Er is die dag een informatieve markt over de Global Goals. De organisatie
van de markt ligt in handen van de gemeente Schiermonnikoog en de Werkgroep
Fairtrade Schiermonnikoog.
In 2015 stelde de Verenigde Naties 17 doelen voor duurzame ontwikkeling vast. Deze
Global Goals zijn vervolgens door alle lidstaten geadopteerd. Nederlandse gemeenten
kunnen zich aanmelden als Global Goal gemeente. Daarmee spreken gemeenten uit dat
zij willen handelen in de geest van de Global Goals. Afgelopen februari heeft de
gemeente Schiermonnikoog zich ook aangemeld.
Om 14.00 uur opent burgemeester en portefeuillehouder duurzaamheid, mevrouw Ineke
van Gent, de markt.
In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.

Woensdag 18 september 2019 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 18 september huis aan huis ingezameld.
Batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in
de bekende rode of groene kunststofbak. Deze kunt u op woensdag 18 september weer
aanbieden.

De bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De bekende “chemokar” haalt het afval bij u op. Plaats het
KCA voor 10.00 uur ’s morgens langs de weg. Na de route staat de chemokar van 14.30 – 15.30 uur op het
parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden niet is
opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer G. Kok. U kunt hem telefonisch benaderen: 06-12740802.

Expositie in gemeentehuis
Dit voorjaar konden Schiermonnikoog-liefhebbers foto’s inzenden met als thema “Actie(f) op Us Lytje Pole”. Een
initiatief van VVV Schiermonnikoog. Ruim 250 foto’s werden ingezonden. De foto’s van de tien winnaars van de
fotowedstrijd zijn van 5 september tot en met 25 oktober te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis op
werkdagen 8.30 tot 12.00 uur

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2019
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 64,16 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2019.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:





De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.

Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op www.schiermonnikoog.nl. Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student. Als bijlage dient u hierbij Bericht nr. 1 studiefinanciering van Dienst Uitvoering
Onderwijs in, waarop staat of en over welke periode het recht op het reisproduct bestaat.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2019 vragen wij u naar het bericht van studiefinanciering 2019
nr. 1 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze heeft u waarschijnlijk eind 2018 ontvangen.
Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel 2019 recht op het studentenreisproduct bestaat of over een
kortere periode. Voor de beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u het juiste bericht aanlevert. Het bericht
kunt u digitaal via ‘mijn Duo’ downloaden.
Indien in de loop van het kalender jaar zaken wijzigen, dient u mogelijk ook de recentere berichten van DUO
mee te sturen.

Bekendmakingen
Commissie bezwaarschriften 27 september 2019
Op 27 september 2019 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een
hoorzitting. De commissie begint om 11 uur met de behandeling van het eerste bezwaarschrift. De behandeling van
de bezwaarschriften is in beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten om de hoorzitting achter gesloten
deuren te laten plaatsvinden.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Sjoerd
Otter, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 526 (gemeente Ameland).
Omgevingsvergunning Knuppeldam 2

Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van het klooster (06-09-2019)
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.

