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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
Op
afspraak
7 feb
4 feb
12 feb
27 feb

Spreekuur college
(op afspraak)
Maatschappelijk
werk in zorgcentrum
Streekarchivaris
Beeldvormende
Raadsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland
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.

Koninklijke onderscheidingen
Op zaterdag 25 januari 2020 heeft
burgemeester Ineke van Gent twee Koninklijke
Onderscheidingen uitgereikt aan de heer
Hellinga en de heer Pietersma.
Tijdens de korpsavond kregen de beide
vrijwilligers van de brandweer
Schiermonnikoog de onderscheiding
opgespeld. Beide heren zijn benoemd tot Lid
in De Orde van Oranje-Nassau.
Willem Hellinga is al meer dan 30 jaar
vrijwilliger bij de brandweer op Schiermonnikoog en Niels Pietersma al ruim 22 jaar.
Dag en nacht staan de heren paraat om zich in te zetten voor de veiligheid van onze
inwoners en ons eiland.

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.

De gemeente Schiermonnikoog gaat elektrisch
Afgelopen dinsdag nam burgemeester Ineke van Gent de
sleutels in ontvangst van twee elektrische auto’s. De
gemeentelijke buitendienst neemt een van de auto’s in
gebruik. De andere auto gaat Zorg & Welzijn gebruiken voor
onder andere maaltijdbezorging. De auto’s zijn tweedehands
aangeschaft.

Vrijstelling leges eilander rij-ontheffing voor elektrische auto’s
Rijdt u ook al elektrisch? Als u een volledig elektrische auto heeft dan betaalt u voor de
eilander ontheffing rijverbod geen leges.

Wadvaarderstrofee
De gemeente Schiermonnikoog ontving zaterdag 25 januari de Wadvaarders Wisseltrofee.
Vorig voorjaar is door de gemeente in samenwerking met de Stichting De Oude Veerdam en onze bagger-adviseur
Hans Danel de jachthaven weer op diepte gebracht. De Vereniging Wadvaarders waren zeer blij met het resultaat.
Reden voor deze vereniging om de Wadvaarders Wisseltrofee aan de Gemeente Schiermonnikoog
toe te kennen.
Wethouder Erik Gerbrands nam de trofee in ontvangst tijdens een bijeenkomst van de Vereniging
Wadvaarders op Schiermonnikoog. De trofee wordt sinds 1993 jaarlijks uitgereikt en is al enige
keren eerder op Schiermonnikoog geweest. Over een jaar moet de trofee weer ingeleverd worden.

Biodiversiteit én minder afval: zelf composteren
Door zelf groenafval te composteren kunt u de biodiversiteit in uw eigen tuin vergroten. Daarnaast
draagt het bij aan minder afval.
Met het gebruik van een compostvat kan organisch restafval uit tuin en keuken, na composteren,
teruggebracht worden in de bodem. Zo sluiten we kringlopen en verhogen we de kwaliteit van de
bodem en het bodemleven. Zelf composteren is goed voor het milieu. U bespaart energie omdat het afval niet
vervoerd en bewerkt hoeft te worden.
Compostvat met korting kopen
De gemeente subsidieert het gebruik van compostvaten en ook van regentonnen. De korting kan in totaal oplopen tot
€75,00. Heeft u interesse? Kijk dan voor de regeling op onze website.

Meeuwen
Meeuwen horen bij Schiermonnikoog, maar ze kunnen ook voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld door het krijsen van
jonge meeuwen. Ook kunnen ze de omgeving vervuilen met hun uitwerpselen.
Wat doet de gemeente?
Meeuwen zijn beschermde dieren. Daarom ondernemen wij geen directe maatregelen tegen ze. Slechts bij een
ernstige aantasting van de volksgezondheid kan een ontheffing op grond van de wet Natuurbescherming worden
aangevraagd. Op Schiermonnikoog is hiervan geen sprake. Door de ondergrondse containers en het schoonhouden
van het dorp, neemt de gemeente voedsel voor de dieren uit het dorp weg.
Wat kunt u doen?
In maart en april starten meeuwen met paarvorming en nestelen. Neem daarom op tijd maatregelen om nesten op uw
dak te voorkomen. Houd uw (plat) dak en dakgoot goed schoon en verwijder eventueel oude nesten, zodat er geen
takjes en bladeren liggen die meeuwen gebruiken als nestmateriaal.
U kunt uw dak ook meeuwwerend maken. Met het plaatsen van pinnen of het spannen van netten of draden op het
dak voorkomt u dat meeuwen er gaan broeden. Ook gekleurde linten kunnen een oplossing bieden. Eventueel kunnen
deskundige bedrijven u hierbij helpen. Geef meeuwen geen eten. Meeuwen hebben het extra voer niet nodig,
bovendien kan het ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de vogels. Wij adviseren de
horecaondernemers hun gasten hierop te wijzen.
Wat mag u niet doen?
Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u zelf geen eieren van meeuwen rapen, ze uit het nest nemen, beschadigen of
vernielen. U mag ook geen meeuwennesten verwijderen of de meeuwen met opzet verontrusten.

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 12 februari van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het gemeentehuis.

Even voorstellen maatschappelijk werkster
Beste inwoners van Schiermonnikoog,
Graag wil ik mij even voorstellen, ik ben Yvonne Kolster en sinds mei 2019 ben ik als
maatschappelijk werkster werkzaam op jullie mooie eiland. Ik werk vanuit SMWF (Stichting Maatschappelijk Werk
Fryslân), waarvoor ik ook 3 dagen in de week in Heerenveen (SMWH) werkzaam ben.
Ik ben iedere woensdag en donderdag van 10.30-16.00 uur op Schiermonnikoog. U kunt mij vinden in het zorg- en
medischcentrum. Gesprekken kunnen op kantoor of thuis gepland worden. U kunt met uiteenlopende vragen bij mij
terecht. Samen kunnen we kijken aan welke vragen ik met u kan werken en met welke vragen ik u kan doorverwijzen
naar een andere vorm van hulp. U kunt zich telefonisch of via de e-mail aanmelden.
Wellicht tot ziens!
Yvonne Kolster
SMWF Front Office : 088-5335353 / info@smwf.nl

Zorg & Welzijn
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.

Jongens- en meisjesclub
De jongensclub is voor jongens uit groep 6, 7 en 8. De meisjesclub is voor meisjes uit groep 6, 7, 8 en klas 1.
Wanneer
De jongensclub is op vrijdag 31 januari en op 14 februari van 19.00 tot 20.30 uur
De meisjesclub is op donderdag 6 februari van 16.00 tot 17.30 uur
Wil je ook meedoen aan de jongens- of meisjesclub? Kom dan gezellig langs in de Kittiwake. Aanmelden is niet nodig.

Bekendmakingen
Aanwezigheidsvergunning speelautomaat
Vergunning verleend voor de aanwezigheid van één speelautomaat in café It Aude Beuthús. (30-01-2020)
Omgevingsvergunning Voorstreek 32
Opschorten beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (24-01-2020)

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.

