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Stremming Langestreek (oost)
Het wegdek van de Langestreek vanaf de Knuppeldam tot aan de afslag Badweg wordt
de komende weken gerenoveerd. Dit gebeurt gefaseerd. Aannemingsbedrijf Stiva begint
maandag 24 februari met de werkzaamheden.

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

Daarom is vanaf maandagochtend 24 februari 07.30 uur de Langestreek vanaf de
Knuppeldam tot en met de kruising/afslag Oosterreeweg afgesloten voor alle verkeer.
Naar verwachting duren deze werkzaamheden twee weken. Uiteraard afhankelijk van de
weersomstandigheden. Via de nieuwsbrief en de gemeentelijke website houden we u op
de hoogte.

Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11603348

De Arriva bussen rijden deze periode via de Van Starkenborghstraat en de
burgemeester van den Wormstraat.

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

Uitnodiging voor de vrouwen van Schiermonnikoog
Burgemeester Ineke van Gent nodigt de vrouwen van Schiermonnikoog graag uit voor
een ontbijt op maandag 9 maart van 8.30 tot 10.00 uur in Hotel van der Werff. Het
ontbijt vindt plaats ter gelegenheid van internationale vrouwendag.
Meer informatie over deze ochtend vindt u in de nieuwsbrief van vorige week.
Aanmelden
U kunt zich nog tot 2 maart telefonisch aanmelden bij de gemeente via (0519) 535050 of
stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden.

Opruimactie plastic korrels op Schiermonnikoog
Kalender
2x per
maand
Elke
wo en
do
25 feb
27 feb
7 mrt
18 mrt

Spreekuur college (op
afspraak)
Maatschappelijk werk
in zorgcentrum
(op afspraak)
Raadsvergadering
Energieadviseur
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.

Na de stormen van de afgelopen weken kan deze week een aangepaste klepelzuiger
starten om plastic korrels (‘nurdles’) op te zuigen van het strand van Schiermonnikoog.
Deze korrels zijn aangespoeld na de containerramp met de Msc Zoe. Gemeente
Schiermonnikoog en Natuurmonumenten drongen afgelopen jaar aan op maatregelen
om de aangespoelde plastics te verwijderen. De verzekeraar van Msc meldde in
december nog voor het broedseizoen (half april – half juli) een schoonmaakactie te
starten. Bergingsbedrijf BDS-Harlingen gaat het werk nu uitvoeren.
BDS-Harlingen heeft voor het opruimen een speciaal licht voertuig ontwikkeld die ze ook
op de natte delen van het eiland voorbij paal 10 kunnen inzetten. Het is een kleine
variant van een klepelzuiger. Een zuigarm met mechanische klepel zuigt de plastic
korrels uit de oude vloedmerken. De kleine hoeveelheid organisch materiaal die het
apparaat hierbij meezuigt, wordt nagescheiden.
De speciale klepelzuiger gaat vooral op enkele hotspots plastic korrels weghalen. In een
jaar tijd hebben de korrels zich over het gehele strand verspreid. Opruimen zal dus ook
in de toekomst noodzakelijk blijven. Tijdens NL Doet (zaterdag 14 maart) organiseren
Natuurmonumenten en de gemeente een grote vrijwilligersactie om kleine en grote
stukken afval van het strand te verwijderen.
Tijdens een expertmeeting in december gaven ecologen aan dat de strandvlo een
belangrijk organisme is voor duinvorming en kringloopnatuur. Omdat de strandvlo in en
onder oude vloedmerken leeft is het van belang dat de klepelzuiger niet alle
vloedmerken weghaalt. Natuurmonumenten en BDS kijken daarom samen in het veld
waar ze wel en niet gaan opruimen.

Waddeneilanden lopen rijksbijdrage voor Regiodeal mis
De Waddeneilanden zijn niet geselecteerd voor een bijdrage van het rijk voor hun
regiodeal. Een dergelijke bijdrage is bedoeld voor regionale initiatieven die de welvaart
en de leefbaarheid versterken. De eilanden hadden de gelden aangevraagd voor het
realiseren van betaalbare en beschikbare woonruimte, voor behoud van voorzieningen,
Co2-neutraal vervoer en circulaire economie. Allemaal zaken die van groot belang zijn
voor de leefbaarheid op de eilanden. Het afwijzen van de aanvraag wordt dan ook als
zeer teleurstellend ervaren.

De aanvraag was ingediend met steun van alle vijf gemeenteraden en met steun van de provincies Fryslân en NoordHolland. Die eensgezindheid was ook reden voor enig optimisme over de afloop van de procedure.
De afwijzing is desondanks geen reden om bij de pakken neer te zitten. In eendrachtige samenwerking zullen de
eilanden zich blijven richten op het bereiken van hun gezamenlijke doelen. Eilanders zijn van oudsher gewend hun
eigen boontjes te doppen. De teleurstelling is er niet minder om.
De komende maanden zullen de eilanden zich beraden op de vraag welke projecten geheel op eigen kracht of met
hulp van anderen alsnog kunnen worden gerealiseerd.

Huurwoning beschikbaar Bouwes Tieuwn 12
Er komt per 7 mei 2020 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 9 maart 2020 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs van
€ 619,01. Inclusief servicekosten van € 5,61 komt de bruto huurprijs op € 624,62. Komt u in aanmerking voor
huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 619,01.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2, waarvan één op de begane grond
13,35 (b.g.) en 22,74 m²
23,35 m²
11,66 m²
Ja
nee
Tuin en 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 8 maart 2020 aanstaande. U kunt alleen reageren
op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de reactietermijn en
toewijzing van de woning 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. Bouwes Tieuwn 12 is een seniorenwoning. Er zijn twee
volwaardige slaapkamers, één boven en één beneden. Er is één badkamer op de begane grond. Er mogen alleen
huishoudens van maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als passend/
geschikt gezien voor woningzoekenden met een medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 06-11747797.

Zorg & Welzijn
Jeugdsoos 22 februari
De jeugdsoos voor jongeren vanaf 12 jaar gaat weer van start. Op zaterdag 22 februari is er jeugdsoos in de Kittiwake
Bij de kennismakingsgesprekken met de jongerenwerker kwam bij de jongeren vanaf 12 jaar geregeld de wens naar
voren om weer een eigen plek te hebben om bij elkaar te komen. Aanstaande zaterdag 22 februari begint de
jeugdsoos voor jongeren van 12 jaar en ouder. Van 20.30 uur tot 22.30 uur zijn jullie van harte welkom. Kom gezellig
langs dan kunnen er ook afspraken worden gemaakt voor het vervolg.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunning Rijspolder 48
Verleende omgevingsvergunning voor het verbeteren en verduurzamen van de recreatiewoning. (19-02-2020)
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.

