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Feestelijk Burgemeestersontbijt
Op woensdag 6 november ontving Burgemeester Ineke van Gent de leerlingen van
groep 7 en 8 van basisschool Yn de Mande in de raadzaal van het gemeentehuis voor
het derde burgemeestersontbijt op Schiermonnikoog. De raadzaal werd voor deze
bijzondere gelegenheid omgetoverd tot ontbijtzaal.
Na het ontbijt mochten de kinderen het ontbijtbord als aandenken mee naar huis nemen.
Kinderburgemeester
Tijdens het burgemeestersontbijt vertelde griffier Marja van der Meer dat de
burgemeester graag een kinderburgemeester zou willen die haar kan helpen bij
belangrijke gebeurtenissen, zoals de intocht van Sinterklaas.
De kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool kunnen zich kandidaat stellen door
een brief of filmpje te sturen naar de griffier. Een jury zal de brieven lezen en de filmpjes
bekijken.

Openingstijden:
Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Het eerste publieke optreden van de kinderburgemeester zal de sinterklaasintocht zijn.

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
12 nov
13 nov
14 nov
20 nov
21 nov
26 nov

Spreekuur college (op
afspraak)
Dag vd Mantelzorg
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Inloopspreekuur
WMO/Thuizorg
Streekarchivaris
Energieadviseur
Raadsvergadering

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.

Begroting 2020 unaniem aangenomen
De begroting 2020 is afgelopen dinsdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad.
De begroting heeft een positief saldo. Ook de meerjarenbegroting is structureel sluitend,
waardoor alle voorgestelde plannen kunnen doorgaan. Met dit prachtige resultaat gaat
het college de komende tijd aan de slag.
In de nieuwsbrief 37 (24 oktober) stond een overzicht van een aantal van deze plannen.
U kunt dit ook terugvinden op onze website.

Even voorstellen
Dat ik een stukje in deze nieuwsbrief mag schrijven is
wel heel speciaal, want iedereen kent mij toch? Ik
woon al mijn hele leven op dit mooie eiland en na 27
jaar met plezier gewerkt te hebben bij Bouwbedrijf
Dijkstra ga ik deze nieuwe uitdaging aan: meewerkend
voorman bij de buitendienst.
Daar heb ik superveel zin in! Als meewerkend
voorman wil ik er samen met mijn collega’s iets moois
van maken. Heb je vragen of opmerkingen aangaande
de buitendienst dan kun je mij altijd aanspreken.
We zien elkaar!
Groet,
Kornelis Bentum

Schiermonnikoog sluit zich aan bij ‘100% zwerfafvalvrij Friesland’
De gemeente Schiermonnikoog gaat zich samen met alle andere Friese
gemeenten inzetten voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland. Op symbolische
wijze voegde Burgemeester Ineke van Gent kracht bij daad door het
gemeentelogo te bevestigen op een spandoek.
Zwerfafvalvrij Schiermonnikoog
Burgemeester Ineke van Gent blikt vooruit: ”We kijken er naar uit om samen
met alle partijen aan de slag te gaan en Friesland zwerfafvalvrij te maken.
Schiermonnikoog is trots dat wij ons steentje kunnen bijdragen. Door samen
te werken kunnen we zorgen dat Friesland schoon blijft en ons eiland hierin
voorop blijft lopen”.
Samen voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland
De Friese gemeenten slaan de handen ineen voor een gezamenlijk doel: een
zwerfafvalvrij Friesland. Deze ambitieuze aanpak is ontwikkeld door
NederlandSchoon en wordt in samenwerking met Nederland Schoon,
Circulair Friesland, de Friese gemeenten, Omrin en de Friese Milieu Federatie in gezamenlijkheid uitgerold. Er zal
nauw worden samengewerkt met ondernemers uit de regio, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties,
inwoners en vrijwilligers. Iedereen doet mee. Want alleen door samen te werken, kunnen we het verschil maken voor
een echt schoon Friesland.

Constructief overleg omschakeling boeren Schiermonnikoog
Boeren op Schiermonnikoog, de provincie Fryslân en de gemeente hebben constructief overleg gevoerd over de
voortgang van de omschakeling van de boeren op het eiland naar een meer extensievere vorm van boeren. Concreet
gaat het om het vrijwillig inleveren van 35% van het vee om daarmee de schadelijke uitwerking van stikstof op de
natuur op het eiland terug te dringen. Onder voorzitterschap van burgemeester Ineke van Gent spraken gedeputeerde
Johannes Kramer en boer Ludie van der Bijl afgelopen vrijdag met elkaar.
De boeren op het eiland willen graag ondersteund worden bij het verlies van inkomsten als gevolg van het inleveren
van koeien. Probleem is daarbij dat Europese staatsteun-regels dat in de weg lijken te staan. Alle betrokken partijen
hebben uitgesproken dat het van groot belang is dat de omschakeling ook daadwerkelijk plaats kan vinden. Zowel
voor de betrokken boeren, het eiland en de natuur, maar ook als voorbeeld voor de rest van Nederland. Immers, niet
alleen Schiermonnikoog heeft een stikstofprobleem.
De komende tijd zal er daarom met diverse experts waaronder het ministerie van LNV intensief overlegd worden om
te kijken of en hoe de boeren toch in staat kunnen worden gesteld om de overstap te maken. Eind november willen
partijen komen tot een werkbaar resultaat. Daarvoor worden verschillende opties onderzocht met als doel de
omschakeling, met ondersteuning, mogelijk te maken.

Uw (recreatie)woning energiezuiniger maken?
Maak een afspraak met de energieadviseur
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Laat dan een
Energieadvies op Maat maken door een energieadviseur. Het advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan
particuliere recreatiewoningbezitters De adviseur 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.
Op 21 november is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak voor een Energieadvies op Maat door een
e-mail te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een emailbevestiging met daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt. De energieadviseur is elke drie weken op
Schiermonnikoog.
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.

Drie huurwoningen beschikbaar
Huurwoning beschikbaar Ds. Hasperstraat 11
Er komt per 7 november 2019 een eengezinswoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient
voor maandag 18 november 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een woning met een netto huurprijs van
€ 607,20. Inclusief servicekosten van € 5,61 en het voorschot zonne-energie van € 61,42 komt de bruto huurprijs op
€ 674,23. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 674,23.

Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2
ca.7,7 en 8,9 m²
ca. 28,2 m²
ca. 11,55 m²
Ja
nee
Tuin en terras

Huurwoning beschikbaar Hazeblom 7
Er komt per 16 december 2019 een bovenwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient
voor maandag 18 november 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een woning met een netto huurprijs van
€ 371,55. Inclusief servicekosten van € 5,61 en het voorschot elektra van € 6,50 komt de bruto huurprijs op € 383,66.
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 378,05.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2
ca. 5,2 en 10,2 m²
ca. 23 m²
ca. 4 m²
Ja
nee
balkon

Op dit moment is er geen plattegrond van de woning beschikbaar, oppervlakten woonruimten zijn op basis van
inschatting.
Huurwoning beschikbaar Noorderstreek 9
Er komt met ingang van 29 november een eengezinswoning vrij waarop u zich kunt inschrijven. Beschikbaarheid van
de woning is in overleg met de verhuurder, aangezien aan de woning enkele kwaliteitsverbeteringen worden
aangebracht. Uw inschrijving dient voor maandag 18 november 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een
woning met een netto huurprijs van € 415,31. Inclusief servicekosten van € 5,61 en het voorschot zonne-energie van
€ 22,26 komt de bruto huurprijs op € 443,18. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het
bedrag van € 415,31.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkeuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2
ca. 5,4 en 11,8 m²
ca. 22 m²
Ja
nee
tuin, terras

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 17 november 2019 aanstaande. U kunt alleen
reageren op deze woningen als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de
reactietermijn en toewijzing van de woningen zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is
toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.

Zorg & Welzijn
Dag van de Mantelzorg, dinsdag 12 november 2019

Dag van de

De gemeente Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land organiseren de Dag van de
Mantelzorg
mantelzorg op dinsdag 12 november 2019. Bent u mantelzorger of vrijwilliger in de zorg
op Schiermonnikoog dan bent u 12 november van harte welkom in het Wantij aan de
Langestreek. We organiseren een leuke middag met gastsprekers en een bingo met mooie, lekkere en functionele
prijzen. Wij zorgen die middag voor koffie en gebak en natuurlijk een hapje en een drankje.
Wanneer:
Waar:

Dinsdag 12 november, 15.00-17.30 uur
Het Wantij

U kunt zich nog aanmelden tot maandag 11 november via e-mail wmo@schiermonnikoog.nl of telefonisch via
06-11747797 (mw M. Sanou) of 06-11747822 (mw B. Scheper).

Cadeautje voor uw mantelzorger
Ontvangt u mantelzorg? Kom dan op dinsdag 12 november tussen 11.00 en 12.00 uur bij ons langs in het zorg- en
medisch centrum. U kunt dan een kleinigheidje ophalen voor uw mantelzorger of vrijwilliger. Zo kunt u hem/haar
persoonlijk bedanken. Dit kleinigheidje wordt u aangeboden door de gemeente Schiermonnikoog en Thuiszorg Het
Friese Land.
Wanneer:
Waar:

Dinsdag 12 november, tussen 11.00-12.00 uur
Kantoor Zorg en Welzijn, Zorg- en Medisch centrum

Inloopspreekuur WMO Schiermonnikoog en Thuiszorg het Friese Land
Op donderdag 14 november 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 medisch centrum kunt u deze middag terecht voor al uw hulpvragen over WMO en Thuiszorg.
Ook kunt u advies krijgen over ondersteuning of hulpmiddelen.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning Devil's trail
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de Devil's trail run op zaterdag 9 november 2019
tussen 10.45 en 18.00 uur. Start en finish bij De Oorsprong, Heereweg 8. (05-11-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 56
ingediende aanvraag voor het vervangen van reclame (01-11-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 52 / Langestreek om de Noord 13
ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning (01-11-2019)
Omgevingsvergunning Martjeland 3
verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kozijn en het schilderen van de gevel (01-11-2019)
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.

