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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.
Zorg en Welzijn:
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11603348
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
3 okt
10 okt
10 okt

Spreekuur college (op
afspraak)
Inloopspreekuur WMO
en Thuiszorg
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.

Even voorstellen: nieuwe buurtsportcoach
Sportieve goedemorgen!
Mijn naam is Gabriëlle van der Jagt en vanaf dit schooljaar ben ik de
nieuwe buurtsportcoach. Ik ben zelf een enthousiaste sporter en
vind het leuk om veel verschillende sporten te doen. Als je een leuk
idee hebt of graag een bepaalde sport wilt gaan uitvoeren op het
eiland: schroom niet en spreek me aan! Op dinsdag en donderdag
ben ik aanwezig op het eiland. Op deze dagen geef ik de gymlessen
op Yn De Mande, voetbaltrainingen bij VV De Monnik en vanaf het
voorjaar tennislessen bij de tennisvereniging De Hinneleup.
Ik heb er super veel zin in en ontmoet jullie graag!
Sportieve groetjes,
Gabriëlle

Duurzame3daagse
Met het hijsen van de GlobalGoalsvlag startte woensdag
een duurzame3daagse. De middag begon met een
informatiemarkt. Eilander vereniging en organisaties lieten
zien hoe zij zich inzetten voor de internationale duurzame
ontwikkelingsdoelen. Maar liefst 75% van de duurzame
doelen was vertegenwoordigd.
Tijdens de markt waren studenten van de Hanze
Hogeschool aanwezig. Zij spraken met eilanders, gasten,
ondernemers en bestuurders over oplossingen voor een
duurzamer Schiermonnikoog. Tijdens de driedaagse Schier
Academy werken de studenten ideeën uit die ze kregen
naar aanleiding van deze gesprekken. Vrijdagochtend 27
september presenteren zij hun prototypes tijdens een
openbare bijeenkomst in de Duinhoeve op Schiermonnikoog
van 11.30-13.00 uur.

Regentonnen
Op de globalGoalsmarkt presenteerde de gemeente ook enkele regentonnen en een
compostvat. Het college opent binnenkort een subsidieregeling waarmee u met korting
een regenton kunt aanschaffen.
Het opvangen en gebruik van regenwater is beter voor het milieu én uw portemonnee.
Door het gebruik van een compostvat brengt u plantaardig materiaal terug in de bodem
waardoor we samen de kringlopen kunnen sluiten. Zo werken we samen aan een
sterkere biodiversiteit.
Binnenkort leest u in de nieuwsbrief meer informatie over deze subsidieregeling.

Strandafvalbakken
Dit weekend worden de strandafvalbakken op het strand verwijderd. Dit in verband met het risico op hoog water
tijdens het herfst/winterseizoen. Sinds augustus stonden de afvalbakken op het strand. De bakken, bedoeld voor afval
uit zee, werden goed gebruikt.

Huisvestingsverordening ter inzage
Van 2 oktober tot en met 13 november ligt de vernieuwde huisvestingsverordening ter inzage. Met de nieuwsbrief van
volgende week sturen wij een themapagina mee over deze verordening met uitleg en antwoord op veel gestelde
vragen.
Het doel van een Huisvestingsverordening is om de woningen op Schiermonnikoog zoveel mogelijk te behouden voor
de eilander bevolking. Als u een woning koopt of huurt en verhuist naar of binnen de gemeente Schiermonnikoog, dan
treedt de Huisvestingsverordening in werking. Voor het bewonen van woonruimte heeft u in de meeste gevallen een
huisvestingsvergunning nodig.

Project Net op zee - Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
Vanaf vrijdag 27 september 2019 ligt in het gemeentehuis de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
voor het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. Het ministerie van EZK organiseert samen met
Tennet op 9 oktober een inloopbijeenkomst in de Stag.
Wilt u meer weten over het project en de procedure? Kijk dan op www.bureau-energieprojecten.nl

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.

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.

Inloopspreekuur WMO Schiermonnikoog en Thuiszorg het Friese Land
Op donderdag 3 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een gezamenlijk inloopspreekuur van WMO gemeente
Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land.
In het zorg- en medischcentrum kunt u deze middag terecht voor al uw hulpvragen over WMO en Thuiszorg.
Ook kunt u advies krijgen over ondersteuning of hulpmiddelen.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning kappen Zwarte Duinenweg 11
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van 3 populieren (abelen) op
het perceel Zwarte Duinenweg 11. De bomen zijn uitgegroeid en er bestaat gevaar voor omwaaien bij harde wind.
(25-09-2019)
Omgevingsvergunning kappen Reeweg 3
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend 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. (25-09-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 112
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning (20-09-2019)
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.

