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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:
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
17 dec
18 dec

Spreekuur college (op
afspraak)
Raadsvergadering
Inzameling KCA

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.

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst
op donderdag 2 januari 2019 om 16.00 uur in het gemeentehuis.
De bijeenkomst is een goed moment om elkaar te ontmoeten, het oude
jaar door te nemen en vooruit te zien op het nieuwe jaar.
Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar.
Wij hopen u 2 januari te ontmoeten en wensen u fijne feestdagen.

Openingstijden gemeentehuis en milieustraat rond de feestdagen
Gemeentehuis
Maandag 23 december: geopend
Dinsdag 24 december: geopend
Woensdag 25 december: gesloten
Donderdag 26 december: gesloten
Vrijdag 27 december: geopend (m.u.v. producten burgerzaken)
Maandag 30 december: geopend (’s-middags telefonisch niet bereikbaar)
Dinsdag 31 december: geopend (’s-middags telefonisch niet bereikbaar)
Woensdag 1 januari: gesloten
Donderdag 2 januari: geopend (’s-middags telefonisch niet bereikbaar)
Vrijdag 3 januari: geopend
Milieustraat
Maandag 23 december: geopend
Dinsdag 24 december: gesloten
Woensdag 25 december: gesloten
Donderdag 26 december: gesloten
Vrijdag 27 december: gesloten
Maandag 30 december: geopend
Dinsdag 31 december: gesloten
Woensdag 1 januari: gesloten
Donderdag 2 januari: geopend
Vrijdag 3 januari: geopend

Ondergronds afvalcontainers
De ondergrondse afvalcontainers zijn vanaf oudejaarsdag 12.00 uur tot nieuwjaarsdag
06.00 uur afgesloten voor alle gebruik.

Bevestigingsmail herinschrijving in spam

Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

Let op : De e-mail van de gemeente die u ontvangt om uw herinschrijving te bevestigen
komt regelmatig in de spambox terecht. Houdt dit in de gaten. U kunt dit voorkomen door
het domein @schiermonnikoog.nl te markeren als veilige afzender.

Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Expositie in gemeentehuis
Vanaf 12 december is er een expositie van Schilderclub De Kwast in de publiekshal van
het gemeentehuis. Deze expositie is te bezichtigen op werkdagen vanaf 8.30 uur tot
12.00 uur.

Nieuwe tuinafvalplek
Voor bewoners van de Van Starkenborghstraat,
Bouwes Tieuwn en de Burgemeester van den
Bergstraat heeft de gemeentelijke buitendienst een
nieuwe tuinafvalplek aangelegd. Deze bevindt zich
aan de Burgemeester van den Bergstraat op het
braakliggende terrein achter het
gezondheidscentrum. Het is daarom niet meer
toegestaan uw tuinafval te deponeren op de huidige
plek in de Van Starkenborghstraat.

Woensdag 18 december 2019 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 18 december 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 december 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.

Afvalrecycling op Schiermonnikoog
Wist u dat we op Schiermonnikoog veel afval achteraf scheiden? Groente- en fruitafval, kunststof, drankenkartons,
plastic en metaal kunnen daarom allemaal gewoon in de inwerpzuil voor huishoudelijk afval.
Papier, glas, textiel, tuinafval, kleding, klein chemisch afval, elektrische apparaten, batterijen en dergelijke moet u wel
apart inleveren. Op onze website (zoek op ‘huishoudelijk afval’) staat precies waar u wat kunt inleveren.
Nascheiding is goedkoper en efficiënter. Afvalinzamelaar Omrin haalt door nascheiding jaarlijks per huishouden 49
kilo kunststof uit het restafval. Dit is twee keer zoveel als het landelijke gemiddelde.
Omrin meest duurzame bedrijf van 2019
Omrin is vorige week door Stichting Nederland CO2 Neutraal verkozen tot meest duurzame bedrijf van 2019. Bij Omrin
(het Friese woord voor kringloop) rijden bijna alle voertuigen fossielvrij, op groen gas uit afval. Zo’n driekwart van het
ingezamelde afval wordt gerecycled en duurzaam verwerkt. Zo worden van gerecycled plastic nieuwe afvalcontainers
gemaakt. Een mooi voorbeeld van het sluiten van kringlopen.
Binnenkort kunt u via de gemeente een gesubsidieerde regenton en/of compostvat kopen. Van gerecycled plastic.

Prijs voor project Koningshuis Schiermonnikoog
Stichting ’t Heer en Feer heeft een cheque van € 2028,00 ontvangen voor het project
Koningshuis, de huiskamer van Schiermonnikoog. De stichting had een subsidieaanvraag
ingediend bij het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân en de aanvraag is
toegekend.
De leden van het Gebiedsplatform Waddeneilanden en de organisatie LF2018 vinden dat
het project van ’t Heer en Feer bij draagt aan het culturele leven op het eiland. Het
Koningshuis wordt ingericht als huiskamer omringd door historisch erfgoed.
De Stichting mag de prijs geheel naar eigen wens besteden.
In 2017 en 2018 heeft de Provincie in de aanloop naar activiteiten in het kader van
Leeuwarden-Fryslân 2018 projecten extra gewaardeerd met een bijdrage van
€ 2018,00.

Uitbreiding subsidieregeling IMF
De provinciale dorpshuizenregeling wordt per 1 januari 2020 gecombineerd met het Iepen Mienskipsfûns (IMF).
Daarmee komt de bestaande dorpshuizenregeling te vervallen. Deze wordt vervangen door de regeling
‘ontmoetingsplekken’. Hiervoor wordt een extra categorie tot € 75.000,- aan het IMF toegevoegd.
Friese initiatiefnemers kunnen met de nieuwe gecombineerde regeling subsidie aanvragen voor ontmoetingsplekken
in het algemeen. Naast dorpshuizen zorgen namelijk ook andere gebouwen in een wijk of dorp voor een plek waar
bewoners elkaar ontmoeten. Door beide regelingen te combineren wordt het aanvragen van subsidie een stuk
gemakkelijker.
Drie subsidierondes in 2020
Er worden in 2020 drie subsidierondes opengesteld. De eerste ronde is van maandag 13 januari t/m donderdag 6
februari (17.00 uur). Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of
stad. Initiatiefnemers kunnen voor hulp bij een aanvraag zowel bij Streekwurk als Doarpswurk terecht.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf of www.doarpswurk.frl.

Zorg & Welzijn
Kerstkoffie 17 december
Op dinsdag 17 december is er kerstkoffie in de Stag. We beginnen om 10.00 uur en de peuters komen gezellig langs
om samen kerstliedjes te zingen. Komt u ook gezellig koffie drinken?

Pakjesochtend
Op woensdag 4 december vierden de ouderen pakjesochtend, deze keer in de
gemeenschappelijke ruimte op school. Nadat we een kopje koffie met wat lekkers
hadden gehad kwamen de peuters en kleuters binnen om gezellig met ons
Sinterklaasliedjes te zingen. De peuters hadden zelfs nog speciaal voor ons een dansje
ingestudeerd, wat deden ze dat knap. De kinderen gingen weer naar de klas en toen
was het tijd op de pakjes uit te pakken. De ochtend werd afgesloten met een kopje
erwtensoep. Het was een gezellige ochtend.

Klozumavond in het gemeentehuis
Op donderdag 5 december zaten we met een grote groep te wachten op wat komen
zou. De eerste klozums klopten om 20.30 aan en het liep de hele avond door. Veel
leuke en goede acts gezien. Met een hapje en een drankje en een praatje hier en daar
vloog de avond voorbij en rond 23.45 uur gingen we met een voldaan gevoel naar huis.

Activiteit voor jongeren in de kerstvakantie
In de kerstvakantie organiseren we weer een activiteit voor jongeren vanaf klas 1 van het Voortgezet Onderwijs.
Dit keer naar Street Jump, een groot indoor trampoline park in Leeuwarden. We kiezen natuurlijk voor de dag dat de
meeste jongeren kunnen 3 of 4 januari. We gaan dan met de 10.30 uur boot. De kosten hangen af van het aantal
deelnemers en het vervoer aan de wal. Vanwege de tijd van het jaar kunnen er omstandigheden zijn die een activiteit
aan de wal verhinderen. In dat geval gaan we het later in een weekend doen.
Aanmelden
Aanmelden is nodig vanwege het vervoer. Stuur uiterlijk 30 december een appje naar de jongerenwerker met je
naam. (06-11603348) Als de groep te groot wordt vanwege het aantal plekken in beschikbare auto’s, bepaalt de
volgorde van aanmelding of je mee kunt.
Vervoer
Als er ouders/verzorgers opa’s of oma’s zijn die willen rijden op vrijdag 3 of zaterdag 4 januari naar Leeuwarden dan
graag aangevenbij de jongerenwerker via telefoonnummer 0611603348.
Belangrijk!!! Als een jongere zich aanmeldt gaan we er vanuit dat de ouders/verzorgers akkoord gaan met hun
deelname aan deze activiteit..
Activiteitenapp
Er is een activiteiten appgroep waar jongeren met de jongerenwerker Ilse van Delden overleggen en activiteiten
bedenken. Wil je ook lid worden van de appgroep geef dit dan even door aan Ilse.
Jongens- en meidenclub
Met de oudste kinderen van Yn de Mande zijn al een aantal gesprekken gevoerd om opnieuw een jongens- en
meidenclub te beginnen. Ze zijn enthousiast en hebben leuke ideeën. In de nieuwsbrief van januari hoort u hier meer
over.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Duinpad 3
Ingediende aanvraag voor het plaatsen van een berging (06-12-2019)
Omgevingsvergunning Voorstreek 26B
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de berging (06-12-2019)
Omgevingsvergunning Voorstreek 32
Ingediende aanvraag voor het plaatsen van een berging in de overtuin (06-12-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 22
Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van ramen en kozijnen (06-12-2019)

Omgevingsvergunning kappen Langestreek 7
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van Esdoorn op het perceel
Langestreek 7. De wortels van de boom veroorzaken schade aan de riolering. Na de kap wordt een nieuwe boom
geplant. (10-12-2019)
Omgevingsvergunning kappen Reeweg 9
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van een Kastanje en een
Lijsterbes op het perceel Reeweg 9. Na de kap worden drie nieuwe bomen geplant. (10-12-2019)
Omgevingsvergunning kappen Middenstreek 17
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van een Berk in de tuin van
het perceel Middenstreek 17 (Voorstreek zijde). De boom is vrijwel dood en aangetast door rot. (10-12-2019)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Reddingsweg 7
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een Els op het perceel Reddingsweg 7. De boom verkeert in
slechte staat en hangt over een gedeelte van de openbare weg. (11-12-2019)

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.

