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Raadsvergadering 26 november om 19.30 uur

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.

Klozums, jullie zijn van harte welkom op dinsdag 4 december en woensdag 5 december
bij Burgemeester Ineke van Gent in de burgemeesterswoning aan
de Reddingsweg.

Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
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
26 nov
19.30
uur
12 dec
12 dec

Spreekuur college (op
afspraak)
Raadsvergadering

Streekarchivaris
Energieadviseur

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier

De raadsvergadering van dinsdag 26 november begint om 19.30 uur. De agenda van
deze vergadering kunt u vinden onder het kopje bekendmakingen.

Open huis Klozum bij Burgemeester Ineke van Gent

Open huis in hal gemeentehuis op 3 en 5 december
Op 3 en 5 december is er open huis in de hal van het gemeentehuis. Zorg en Welzijn
organiseert een klozumavond voor de oudere eilanders.
Klozums, jullie zijn van harte welkom op dinsdag 3 december vanaf 17.00 uur en op
donderdag 5 december vanaf 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

Sabine AB eerste Kinderburgemeester
Tijdens het burgemeestersontbijt op 6 november jl. hebben de burgemeester en de
griffier bij groep 7/8 gepeild of er belangstelling was om Kinderburgemeester van de
gemeente Schiermonnikoog te worden. Alle leerlingen konden tot en met 13 november
jl. een verhaal schrijven over wat zij vinden wat een Kinderburgemeester moet doen en
of ze zelf Kinderburgemeester wilden worden.
Zes kinderen die aangaven Kinderburgemeester te willen worden zijn op 19 november jl.
uitgenodigd in de raadszaal om hun verhaal toe te lichten en vragen van de jury te
beantwoorden. De jury bestond uit voorzitter Harry AB (OB), Wyb Jan Groendijk (SB),
Bart Pastoor (Samen), Ineke van Gent (burgemeester) en Marja van der Meer (griffier).
Alle kinderen die mee hebben gedaan aan de verkiezing hadden een goed verhaal en
presentatie. Ze konden de vragen van de jury ook goed beantwoorden. Uiteindelijk heeft
de jury besloten om Sabine AB voor te dragen als eerste Kinderburgemeester van het
eiland.
Dinsdag 26 november zal Sabine officieel benoemd worden door de gemeenteraad.
Vooruitlopend op de formele benoeming zal Sabine aanstaande zaterdag stage lopen bij
de intocht van Sinterklaas.

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.

Op de foto: Sabine, Carlijn, Sterre, Alyssa, Jesse, Joep en de jury

Meer afvalcontainers op één tag
Binnen onze gemeente gebruiken we een ondergronds afvalsysteem waarin iedereen zijn of haar huishoudelijk afval
kwijt kan. Vanaf deze week krijgt u nu ook toegang tot één dan wel twee uitwijkcontainers in uw buurt. Deze kunt u
gebruiken naast de hoofdlocatie van uw ondergrondse afvalcontainer.
Het inwerpsysteem is hetzelfde gebleven. Per keer dat u de container opent kunt u één vuilniszak in de opening
leggen. Net zoals voorheen betaalt u niet per inworp. U betaalt jaarlijks een, door de gemeenteraad vastgesteld,
bedrag aan afvalstoffenheffing.
Meer informatie
Binnenkort ontvangt u een brief met informatie over uw uitwijkcontainers. Ook wordt in de brief aangegeven wat u
moet doen bij storingen of verlies van uw tag. Bovendien krijgen alle inwerptrommels een sticker waarop staat
vermeld hoe de container werkt, hoe Omrin het afval scheidt en waar de uitwijkcontainers zich bevinden.
Samen halen we alles eruit!
Afvalinzamelaar Omrin verwerkt het huishoudelijk afval op een duurzame en
circulaire manier. Uw kunststofafval en groente- en fruitafval kan daarom gewoon in
de ondergrondse container. Omrin scheidt al het afval namelijk zorgvuldig na en
maakt het geschikt voor hergebruik, bijvoorbeeld in nieuwe producten en voor
duurzame energie. Steeds meer voertuigen van Omrin rijden ook fossielvrij op
groengas, gemaakt uit afval.
Zo zorgen we samen voor een mooie en schone wereld.

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs
Vanaf 1 december mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31
december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR.
U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit neemt. Dit kan uiterlijk één jaar nadat uw
rijbewijs verlopen is.
Zie voor meer informatie de website van het CBR.

Herinschrijven alle woningzoekenden
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, moet deze inschrijving voor
1 januari 2020 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die zich na 1 september 2019 hebben ingeschreven hoeven
dit jaar nog niet te reageren, vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier kunnen wij nagaan wie er nog actief
op zoek is naar een woning. U behoudt uw plaats op de lijst van woningzoekenden. Ook eventuele wijzigingen in uw
(woon)situatie kunt u zo kenbaar maken. Aan herinschrijving zijn geen kosten verbonden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit formulier moet u online invullen en
vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website (product Herinschrijving woningzoekenden).
Op het formulier kunt u ook een voorkeur aangeven voor de volgende woningcategorieën:
- Seniorenwoning
- Studio
- Kleine woning
- Gezinswoning
- Grote gezinswoning

= woning met maximaal twee slaapkamers waarvan minstens één op de begane grond,
toilet en douchegelegenheid op de begane grond. Bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u
voorrang krijgen voor een dergelijke woning.
= eenkamerwoning, woon-/slaapkamer in één.
= woonkamer/keuken met minstens één aparte, volwaardige slaapkamer.
= woonkamer/keuken met minstens twee aparte slaapkamers.
= woonkamer/keuken met minstens drie aparte slaapkamers.

Het gaat hier om een voorkeur. U kunt ook voor andere woningen in aanmerking komen.
In verband met het passend toewijzen van woningen, hebben wij van u actuele inkomensgegevens nodig. U kunt
deze opvragen bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Vraagt u naar een ‘Inkomensverklaring’. Alle
aan ons verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2020, dan verwijderen wij u van de lijst van woningzoekenden. U moet zich dan weer
opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Christy Hagen, telefoon (0519) 535080 of e-mail
c.hagen@schiermonnikoog.nl.

Bonifatius Kloosterpad tot aan Schiermonnikoog
Afgelopen vrijdag ontving wethouder Johan Hagen een van de net gepresenteerde
exemplaren van de routegids Bonifatius Kloosterpad in Dokkum. Een van de routes loopt
(natuurlijk) over Schiermonnikoog. Het boekje kwam mede tot stand door subsidie van de
gemeente Schiermonnikoog. Behalve de wandelgids verscheen ook een boek met
wandelverhalen over de route.
Kijk voor meer informatie over de wandelingen op www.bonifatiuskloosterroute.nl

Energieadviseur
Op 12 december 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 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.

IMF-subsidie voor Koningshuis en andere projecten
Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de derde tender van 2019 subsidie aan 18 initiatieven op de Friese
Waddeneilanden. Alle projecten zorgen samen voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in de leefbaarheid van
de Friese Waddeneilanden. Er zijn drie projecten van Schiermonnikoog. Het college is blij met de ondersteuning
vanuit IMF.
Koningshuis: de huiskamer van Schiermonnikoog
Stichting ’t Heer en Feer maakt van het Koningshuis een huiskamer waar
verschillende culturele activiteiten plaatsvinden. Zo kunnen bezoekers aan het
eiland zich hier verdiepen in de historie van het eiland en exposities bezoeken.
Voor de eilanders biedt het Koningshuis onderkomen aan stichting ’t Heer en
Feer, ouderenzorg en een schilderclub. ’t Heer en Feer heeft subsidie van het
Iepen Mienskipsfûns ontvangen om het Koningshuis geschikt te maken voor de
diverse gebruikersgroepen.
Foto: Romy Dam

Dorpsquiz
In februari wordt er voor het eerst een week lang een grote quiz gespeeld op het eiland met gemêleerde teams. De
organisatie heeft als doel de cohesie onder de bewoners te versterken en wil de quiz jaarlijks laten terugkeren.
Vereniging Dorpsbelang ontvangt voor de organisatie en uitvoering een bijdrage.
Het losse land
In september 2020 wordt op Schiermonnikoog voor de eerste keer het kunstevenement ‘het losse land’
georganiseerd. Er komen exposities, lezingen en workshops voor eilanders, eilander jeugd en toeristen.
Kunstenaarsgroep SJain ontvangt voor dit evenement subsidie vanuit het IMF.
Iepen Mienskipsfûns
In 2020 kan vanaf maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari (17.00 uur) subsidie uit het IMF worden
aangevraagd. Later dat jaar volgen nog twee subsidierondes. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het
verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Zorg & Welzijn
Onderstaande activiteiten zijn bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven
bij Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Kinderklozumavond in het gemeentehuis
Wanneer: Dinsdag 3 december (graag opgeven vóór 27 november)
Tijd:
17.00 uur
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Voor deze activiteit vragen wij geen eigen bijdrage.

Klozumavond in het gemeentehuis
Wanneer: Donderdag 5 december (graag opgeven vóór 27 november)
Tijd:
20.00 uur
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Voor deze activiteit vragen wij geen eigen bijdrage.

Woensdag 4 december Pakjesochtend
Vanaf 10.30 drinken wij gezellig een kopje koffie, glaasje fris met de peuters en de kleuters in de gemeenschappelijke
ruimte van de basisschool. Als de kinderen weer naar de klas zijn gaan wij onze pakjes uitpakken en eten daarna nog
een kopje erwtensoep.
Wanneer: Woensdag 4 december
Tijd:
10.30 uur
Waar: basisschool Yn de Mande
Kosten:
€ 7,00 p.p. (voor koffie/thee, erwtensoep en een cadeautje)
Graag opgeven vóór 29 november.

Verslag dag van de mantelzorg
Op dinsdag 12 november was de dag van de Mantelzorg op
Schiermonnikoog. Tijdens de gezellige middag werden de
mantelzorgers even in het zonnetje gezet en bedankt voor al
het werk wat ze doen. In het Wantij begon de middag met een
kopje of thee en iets lekkers. Daarna begon de bingo.
Iedereen ging er eens goed voor zitten en hoe verder de bingo
vorderde hoe fanatieker de spelers werden.
Tussendoor leerde Annet van der Meulen de aanwezigen wat
ontspanningsoefeningen en Erik Jansen liet zien hoe dieren
ook voor elkaar mantelzorgen. Of men nu wel of niet iets had
gewonnen bij de bingo…niemand ging met lege handen naar
huis.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning kappen Reeweg 7
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van twee iepen op het perceel
Reeweg 7, achter (oostzijde) de Toxbar. De bomen zijn volledig overwoekerd met klimop en er is reëel gevaar voor
takbreuk en/of omwaaien bij harde wind. (14-11-2019)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Middenstreek 17
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een Berk in de voortuin (Voorstreekzijde) van het perceel
Middenstreek 17. De boom is volledig uitgegroeid en verkeert in slechte staat. (20-11-2019)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen 3 gemeentelijke bomen
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van:
1. Een Linde, ter hoogte van het perceel Langestreek 13 (Ambrosijn). De boom is dood, geen bladgroei.
2. Een Esdoorn, ter hoogte van het perceel Burg. v.d. Wormstraat 11. De boom is dood, geen bladgroei.
3. Een Iep, op de erfgrens van de achtertuin van het perceel Middenstreek 14. De boom is volledig uitgegroeid en
verkeert in slechte staat. (20-11-2019)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Langestreek 7
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een Esdoorn op het perceel Langestreek 7. (20-11-2019)
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.

