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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
28 jan
28 jan
4 feb
7 feb
12 feb

Spreekuur college (op
afspraak)
Energieadviseur
Raadsvergadering
Presentatie politie
Noardeast
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland

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.

Presentatie politie Noardeast
Op dinsdag 4 februari 2020 is er een presentatie van de politie Noardeast over de
eilander politiezorg aan de gemeenteraad en het college. Belangstellenden zijn welkom
als toehoorder. De presentatie is om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Nieuwe exploitant jachthavenrestaurant
Het restaurant in de jachthaven van
Schiermonnikoog heeft een nieuwe exploitant:
Eelke van der Heide.
Maandag 20 januari tekenden Eelke van der
Heide en burgemeester Ineke van Gent de
huurovereenkomst. Het restaurant in de
jachthaven gaat begin april van dit jaar open.
Het college wenst Eelke veel succes.

Korting op aanschaf regenton en compostvat
Het klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Het weer wordt meer onvoorspelbaar. Het
aantal hevige regenbuien, extremere temperaturen en periodes van aanhoudende
droogte nemen steeds meer toe. Ook op Schiermonnikoog is dit de laatste jaren
zichtbaar. Heftige regenbuien kunnen leiden tot overlast zoals ondergelopen straten.
Samen met bewoners en gasten willen we Schiermonnikoog beter bestand maken tegen
klimaatverandering door ons dorp ‘klimaatadaptief’ te maken. Zo werkt de gemeente
bijvoorbeeld aan het herinrichten van het watersysteem om heftige regenbuien op te
vangen. Bij weg- en rioolwerkzaamheden koppelen we vaak het hemelwater af van het
riool. Dit water wordt dan via een aparte rioolleiding afgevoerd naar bijvoorbeeld sloten.
Het gevolg is minder belasting van het riool en daardoor minder wateroverlast op straat.
Regenton gebruiken
Als inwoner kunt u zelf uw steentje bijdragen door bijvoorbeeld water in eigen tuin af te
voeren in plaats van in het riool en/of door uw tuin te vergroenen.
Wanneer u regenwater opvangt in een regenton, creëert u in eigen tuin wateropslag. Dit
bespaart kostbaar drinkwater omdat planten en dieren kunnen drinken van gezond en
gratis hemelwater. Bovendien komt het water dat u opvangt niet extra in het riool terecht
en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden.
U kunt nu bij de gemeente met korting een regenton kopen die u dan in uw tuin plaatst.
Kortingsregeling
De gemeente geeft nu een korting op de aankoop van regentonnen en ook op
compostvaten. De korting kan oplopen tot €75,00. Heeft u interesse? Kijk dan voor de
regeling op onze website.

Bouw van informatiecentrum Het Baken start in februari
De bouw van informatiecentrum Het Baken start in februari. In het voorjaar van 2021
wordt het nieuwe centrum geopend.
De vijf initiatiefnemers (gemeente, VVV, Stichting Bezoekerscentrum,
Natuurmonumenten en Nationaal Park Schiermonnikoog) zijn verheugd dat het gelukt is
om de financiering en vergunningen rond
te krijgen.
Naast grote bijdragen van Het
Waddenfonds, de Provincie Fryslân, de
gemeente Schiermonnikoog en
Natuurmonumenten hebben tal van
andere, lokale en regionale sponsors
bijgedragen om dit project mogelijk te
maken.

Het gebouw is duurzaam ontworpen en wekt straks haar eigen energie op. Het Baken wordt gebouwd door
bouwbedrijf Dijkstra te Schiermonnikoog. Natuurmonumenten gaat het centrum in samenwerking met de VVV
Schiermonnikoog exploiteren.
Met Het Baken krijgen we een centraal gelegen ontvangst- en informatiecentrum voor de duizenden mensen die ons
eiland jaarlijks bezoeken om te genieten van de rijke natuur en het ‘eilandgevoel’.
Het volledige persbericht vindt u op de website van Nationaal Park Schiermonnikoog: www.npschiermonnikoog.nl/actueel.htm

Evaluatie staandwantvisserij
Afgelopen maandag vond de jaarlijkse evaluatie van het staandwantvissen plaats onder voorzitterschap van
wethouder Gerbrands. Er waren ongeveer vijftien mensen aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van de lokale
politie en Natuurmonumenten. Handhavers van LNV en onderzoekers van de Universiteit Wageningen konden dit jaar
niet aanwezig zijn.
We bespraken het afgelopen visjaar. Ook namen we de nieuwe regelgeving met betrekking tot zeebaars door.
Vangstbeperking zeebaars
Voor recreatief staand want geldt vanaf 2020 een jaarrond verbod op het vangen en behouden van zeebaars. Dit
betekent dat een gerichte recreatieve visserij op zeebaars met staand want niet is toegestaan. Ook eventueel
bijgevangen zeebaars mag volgens deze landelijke regels niet worden behouden (en dus meegenomen).
Voor de recreatievisserij op zeebaars met een hengel geldt voor de periode 1 januari tot en met 29 februari 2020 en
van 1 december tot en met 31 december 2020 een ‘catch and release’-verplichting. De gevangen zeebaarzen moeten
dan dus worden teruggezet.
In de periode van 1 maart tot en met 31 november 2020 geldt een ‘bag limit’ van twee zeebaarzen per dag. Dit
betekent dat er in die periode per sportvisser maximaal twee zeebaarzen per dag mogen worden meegenomen. Deze
zeebaarzen moeten wel voldoen aan de gestelde minimummaat van 42 cm.
Melding gemeente
Wilt u in 2020 gaan vissen met een recreatief staand wantnet, meld u dan bij de gemeente. Het doen van een melding
bij de gemeente verloopt sinds vorig jaar anders. Nadat een visser een melding doet op onze website krijgt hij/zij
voortaan automatisch een zaaknummer toegewezen. Na twee weken is de melding geldig. Als er iets niet klopt, neemt
de gemeente binnen twee weken contact op. Vissers kunnen vissen met het toegewezen zaaknummer OF met het
hun al bekende netnummer (indien u dit niet meer weet, kunt u dit opvragen bij de gemeente).
Een melding blijft één kalenderjaar geldig.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Francine Venselaar, telefoon (0519) 535073 of e-mail
f.venselaar@schiermonnikoog.nl

Bezoek Gedeputeerde Staten
De leden van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân brachten een
retraitebezoek aan Schiermonnikoog. Zij bezochten diverse lopende projecten op
het eiland zoals het Koningshuis, de Stag, en de basisschool. Ook spraken zei
met de boeren.

Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht
Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland
te verbeteren, kunnen van 13 januari tot en met 6 februari 2020 weer subsidie
aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling, die recent
uitgebreid is met ontmoetingsplekken, helpt provincie Fryslân initiatieven uit de
mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is € 1.450.000,- beschikbaar voor heel Fryslân.
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook
de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid te bevorderen en de
werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.
Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Initiatiefnemers
kunnen voor het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk en Doarpswurk.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf of www.doarpswurk.frl.

Streekarchivaris op 6 februari in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 6 februari aanwezig in het gemeentehuis. Voor het raadplegen van de
gemeentelijke archieven kunt u vooraf een afspraak maken met dhr. Tj. Jongsma van het
Streekarchief Noordoost Fryslân, telefoon: (0519) 22 28 53 of e-mail: tj.jongsma@noardeast-fryslan.nl

Zorg & Welzijn
Activiteiten
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.

Spelletjesmiddag voor jong en oud
Wat: Spelletjesmiddag met een hapje en een drankje
Wanneer: donderdag 30 januari
Waar: gemeenschappelijke ruimte basisschool
Tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Voor wie: voor jong (vanaf groep 5) en oud
Eigen bijdrage: geen
Aanmelden: niet nodig

Aan tafel met Jopke Nainhoes
Donderdag 6 februari komt Jaap Nienhuis uit Usquert van 11.00 uur tot 12.00 uur in van der Werff
een praatje houden in het Gronings over zijn belevenissen. Jaap Nienhuis is bekend van zijn
weerpraatjes voor TV Noord en zijn Elfstedentocht ervaring in 1963.
Om 12.00 uur kunnen we aan tafel om gezellig samen te eten.
De kosten voor het eten zijn € 8,00 incl. 1 consumptie.
U kunt bij beide activiteiten zijn maar ook alleen bij de lezing of bij het etentje.
Voor het eten dient u zich wel aan te melden, bij de lezing kunt u zo binnenlopen.
Aanmelden kan tot dinsdag 4 februari.

Activiteiten voor jongeren
De gemeente heeft ‘Lytje Willem’ gevraagd om de organisatie van een aantal activiteiten voor de eilander jongeren
over te nemen. Het gaat onder andere om de kinderdisco, een jongens- en meisjesclub en de jeugdsoos.
Jongens- en meisjesclub
De vraag van leerlingen van groep 7 en 8 tijdens het burgemeestersontbijt, om een jongens- en meisjesclub te
beginnen, kon op korte termijn al worden gerealiseerd. Ilse van Delden (jongerenwerker) en Esther Hagen (Lytje
Willem) zijn met de jongens en meisjes in gesprek gegaan. Omdat ‘Lytje Willem’ al enige tijd in de startblokken stond,
kon er vol energie gestart worden. De aftrap voor de jongens- en meisjes club was op 16 en 17 januari.
De meisjes hebben allerlei ideeën om dingen te maken en te koken, de jongens wilden graag een ‘game hal’.
Daar zijn we dus mee begonnen. Er werd door ouders een oud, maar nog prima werkend, tv scherm gebracht. Dank
daarvoor. Al op de eerste avond bleek dat de jongens ook best in zijn voor een potje darten of een balspel. Ook
worden er door betrokken ouders, al ideeën aangedragen waarmee zowel de jongens als de meisjes zich kunnen
vermaken.
Voor wie
De jongensclub is voor jongens uit groep 6, 7 en 8. De meisjesclub is voor meisjes uit groep 6, 7, 8 en klas 1.
Vrijwilligers
De jongerenwerker begeleidt de jongensclub eerst samen met een jongere (game expert). Een of twee vrijwilligers
(volwassenen) voor de jongensclub zijn nog zeer welkom. Voor de meisjesclub zijn al enthousiaste begeleiders
gevonden.
Wanneer is er jongens- en meisjesclub
De volgende jongensclub is op vrijdag 31 januari van 19.00 tot 20.30 in de Kittiwake.
De volgende meisjesclub is op donderdag 6 februari van 16.00 tot 17.30 in de Kittiwake.
Ook meedoen?
Wil je ook meedoen aan de jongens- of meisjesclub? Kom dan gezellig langs. Aanmelden is niet nodig.

Bekendmakingen
Subsidieregeling regentonnen en compostvaten Schiermonnikoog
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 7
januari de subsidieregeling regentonnen en compostvaten Schiermonnikoog vastgesteld. (16-01-2020)

Omgevingsvergunning Langestreek 148
Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning (17-01-2020)
Omgevingsvergunning Duinpad 3
Verlengen beslistermijn (17-01-2020)
Omgevingsvergunning Oosterreeweg
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande balustrade en borstwering (17-012020)
Omgevingsvergunning Willemshof 17
Ingediende aanvraag voor het vervangen van de bestaande reclame incl. bijbehorende constructie (17-01-2020)

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.

