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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
25 sep
25-27
sept
27 sep
10 okt
10 okt

Spreekuur college (op
afspraak)
Informatiemarkt
GlobalGoals
Schier Academy

Markt en GlobalGoals Vlaggendag
Schiermonnikoog doet mee aan de Gemeenten4GlobalGoals Vlaggendag op woensdag
25 september om 14.00 uur voor het gemeentehuis. Met het hijsen van de vlag laten we
zien dat ook wij ons inzetten om de GlobalGoals, de duurzame ontwikkelingsdoelen of
SDG’s, te realiseren.
Informatie- en warenmarkt
’s Middags is er een markt waar diverse eilander verenigingen en organisaties laten zien
hoe zij zich inzetten voor de internationale SDG’s. Maar liefst 75% van de duurzame
doelen is vertegenwoordigd op deze markt.
Tijdens de markt is er koffie, thee en koek. Uiteraard fair trade. Ook kunt u duurzame,
soms lokale, producten kopen van eilander bedrijven. Maar ga vooral ook in gesprek met
eilander organisaties die zich inzetten voor verschillende GlobalGoals.
Tijdens de markt zijn ook honderd studenten van de Schier Academy (zie hieronder)
aanwezig.
Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan de informatiemarkt op 25 september? Neem
dan contact op met Christy Hagen, beleidsmedewerker duurzaamheid van de gemeente
Schiermonnikoog. Telefoon: 0519-535050 of c.hagen@schiermonnikoog.nl
Wilt u meer informatie over de door de VN opgestelde GlobalGoals? Kijk dan op
www.sdgnederland.nl.
Schiermonnikoog4GlobalGoals – Samen op weg naar een duurzame wereld!
Locatie: grasveld voor het gemeentehuis
Tijdstip: 14.00-16.30 uur

Commissie
Bezwaarschriften
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.

Schier Academy: The world meets at Schiermonnikoog
Honderd masterstudenten gaan kijken hoe het mogelijk is Schiermonnikoog te
transformeren in een CO2-neutraal eiland. Zij komen van woensdag 25 tot en met
vrijdag 27 september naar Schiermonnikoog om hier hun lesjaar te beginnen. U bent van
harte welkom om hen tijdens deze Eiland3daagse te ontmoeten, te inspireren en hen
mee te nemen in het leven op Schiermonnikoog.
De Hanze Hogeschoolstudenten komen van drie verschillende opleidingen en uit 25
verschillende landen. Zij inspireren, delen kennis, ervaringen, creatieve en innovatieve
ideeën. Doel is om Schiermonnikoog te transformeren in een CO2 neutraal eiland. Het
grootste deel van het programma is voor een ieder toegankelijk: inspiratiesessies door
sprekers, werkprogramma’s van de studenten en tijdens hun eindpresentaties op vrijdag.

Op woensdag 25 september zullen we de studenten een warm welkom heten in De Stag aan de Langestreek. U bent
vanaf 10.45 van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn. Ook bij het hijsen van de GlobalGoals-vlag om 14.00 uur
voor het gemeentehuis zijn de studenten aanwezig. Het volledige programma van de studenten is te vinden op onze
website.

Zienswijze gaswinning
Het college heeft een zienswijze ingediend inzake het voornemen tot een milieueffectrapportage gaswinning N05-A.
Het college vindt het onbestaanbaar om op relatief korte afstand ten noorden van Nationaal Park Schiermonnikoog,
Natura2000-gebied en het UNESCO-werelderfgoed op de Noordzee gas te winnen. De weidsheid en het
ongehinderde zicht op de verre horizon samen met de natuurwaarden van het Nationaal Park zijn de belangrijkste
kernwaarden van het eiland. De zienswijze is in te zien via onze website.

Energieadviseur
Op 10 oktober is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak voor een Energieadvies op Maat door een email te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een e-mailbevestiging
met daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt. De gemeente Schiermonnikoog betaalt mee aan het
Energieadvies op Maat. Wanneer u binnen 12 maanden na het energieadvies voor minimaal € 1000,- in duurzame
maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van het Energieadviesgesprek (€ 200,-) terug. Lees de voorwaarden op
onze website.

Derde tender Iepen Mienskipsfûns open!
Initiatiefnemers met een goed idee om de leefbaarheid van hun eiland te verbeteren, kunnen tussen
16 september en 11 oktober (17.00 uur) weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met deze
subsidieregeling stimuleert provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Samen met jou,
maatschappelijke instanties en de deelnemende partners in Streekwerk (provincie Fryslân, gemeenten Vlieland,
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog en Wetterskip Fryslân) willen we energieke, duurzame en vooral leefbare
eilanden creëren.
Subsidierondes en hulp bij aanvragen
Het projectbureau in Harlingen helpt graag bij het opstellen van de subsidieaanvraag. Vertel hen zo snel mogelijk je
idee, zodat er voldoende tijd is om de aanvraag te bespreken voordat deze wordt ingediend.
Het aanvraagformulier is alleen tijdens openstelling van de subsidierondes te downloaden via www.streekwurk.frl/imf.
Buiten deze periode kun je altijd bij het projectbureau terecht om je ideeën te bespreken. Op de site vind je onze
instructievideo voor het invullen van een projectplan. Hier is ook onze resultatenfilm te vinden over projecten die al
uitgevoerd zijn.
Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/IMF

Zorg & Welzijn
Koffieochtend in het Koningshuis
Dinsdag 1 oktober is de koffieochtend in het Koningshuis in plaats van de Stag( Cos)
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom om gezellig een kopje koffie te komen drinken.

Bekendmakingen
Melding klein evenement, informatiemarkt Duurzaamheid
Op 25 september 2019 van 14.00 tot 16.30 uur wordt aan de Nieuwstreek 5, op het grasveld voor het gemeentehuis,
een informatiemarkt gehouden in het kader van de Vlaggendag Global Goals SDG. U kunt hier voorlichting krijgen
over duurzame ontwikkelingsdoelen. (19-09-2019)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Reeweg 3 (achter in de tuin)
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een Iep en een Es op het perceel Reeweg 3 (achter in de
"theetuin" van Hotel v.d. Werff. De bomen zijn aangetast door inwendige rot en het risico van takbreuk en/of
omwaaien bij harde wind is groot. (19-09-2019)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Zwarte Duinenweg 11
Aanvraag om de kap van drie populieren op het perceel Zwarte Duinenweg 11. De bomen zijn uitgegroeid en er
bestaat gevaar voor omwaaien bij harde wind. (19-09-2019)
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.

