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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 mrt
18 mrt
18 mrt
19 mrt
24 mrt

Spreekuur college (op
afspraak)
Raadsvergadering
Ophalen KCA
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Streekarchivaris
Energieadviseur

Stremming Langestreek vanaf de afslag Oosterreeweg
Het eerste gedeelte van de Langestreek tot aan de afslag Oosterreeweg is opnieuw
bestraat en vanaf vrijdagmiddag 6 maart weer open voor verkeer.
De aannemer begint dan meteen met de renovatie van het tweede gedeelte van de
Langestreek. Daarom is de Langestreek vanaf de afslag Oosterreeweg tot aan de afslag
Burgemeester v.d. Wormstraat de komende weken afgesloten voor alle verkeer.
Via onze nieuwsbrief en de gemeentelijke website, houden we u op hoogte over de
voortgang van de werkzaamheden.

Schiermonnikoog verkozen tot beste fietseiland 2020
De gemeente Schiermonnikoog kreeg een eervolle vermelding in de verkiezing Fietsstad
2020: beste fietseiland 2020. Dat maakte de Fietsersbond vrijdag 28 februari bekend in
de Utrechtse Jaarbeurs.
Loco-burgemeester Johan Hagen is
erg blij met de eervolle vermelding.
“Ons mooie eiland Schiermonnikoog
is autoluw met 35 kilometer aan
fietspaden door het dorp, de duinen,
kwelders en langs het wad. Bij
eilanders en toeristen staat de fiets
op nummer 1!”
Volgens Saskia Kluit, directeur van
de Fietsersbond, scoort
Schiermonnikoog niet zomaar zo
goed. “Schiermonnikoog is hét eiland
van de fiets. Natuurlijk zijn er weinig
auto’s, maar dat is nog niet genoeg.
Kinderen fietsen veilig naar school,
de fietspaden zijn er schoon en de fietsers zijn er gelukkig. Daarom staat
Schiermonnikoog in de top 5.”
Schiermonnikoog eindigde in de verkiezing op de vijfde plaats. Veenendaal ging er met
de hoofdprijs vandoor.

Tien pijlers voor toeristisch beleid
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.

De gemeenteraad bespreekt dinsdag 17 maart de notitie ‘Gastvrij Schiermonnikoog – 10
pijlers voor toeristisch beleid’. De pijlers zijn een resultaat van gesprekken tussen
Gemeente Schiermonnikoog, VVV Schiermonnikoog, Schiermonnikoger Ondernemers
Verbond en Natuurmonumenten. Deze partners hebben elkaar gevonden in de richting
die ze als eiland willen inslaan met het toeristisch beleid. De partners hebben gezocht
naar een goed evenwicht tussen de belangen van de diverse bewonersgroepen en
ondernemers op het eiland en de wensen van de gasten. Ze vinden het belangrijk om
door het jaar heen voldoende gasten op ons eiland te
verwelkomen om de lokale economie draaiende te houden
(en daarmee alle voorzieningen!) maar ook de
aantrekkelijkheid en ‘eigenheid’ van Schiermonnikoog te
beschermen. De partners willen dit bereiken door bij alle
(beleids)beslissingen een aantal uitgangspunten voorop te
stellen.
Afgelopen zomer konden mensen reageren op de
conceptnotitie. De ingediende reacties zijn in de afgelopen
maanden voorgelegd aan de vier partners, die daarover
vervolgens hebben gesproken met hun achterban. Dit heeft
op onderdelen geleid tot aanpassingen in de notitie. De
notitie is in te zien bij de raadsstukken op de website van de
gemeente.

Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2020-2024 vastgesteld
De gemeenteraad heeft een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. De verordening vervangt de
Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2019.
In de verordening zijn regels opgenomen over de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de
woonruimtevoorraad. De verordening regelt onder andere:
De hoogte van de koop- en huurprijsgrens. Beneden deze grens is voor het bewonen van de woning een
huisvestingsvergunning nodig. In 2020-2024 ligt de grens voor koopwoningen op € 450.000 en voor
huurwoningen op € 915 kale huur.
Het verplicht aanbieden van woningen onder de koop- en huurprijsgrens aan maatschappelijk of economisch
aan Schiermonnikoog gebonden huishoudens.
De wijze waarop een verhuurder of verkoper het aanbod van woonruimte bekend moet maken.
De wijze waarop woonruimte toegewezen moet worden.
De regels die gelden als u woonruimte wilt onttrekken, splitsen, samenvoegen of wilt wijzigen in
onzelfstandige woonruimte.
De verordening treedt in werking op 1 maart 2020.
Tegen het besluit tot vaststellen van de verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.
De Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2020-2024 is te vinden op de website van de gemeente.

Schiermonnikoog 75 jaar in vrijheid
Donderdag 11 juni 2020 is het 75 jaar geleden dat Schiermonnikoog als laatste stukje Nederland werd bevrijd.
In mei en juni worden diverse activiteiten op het eiland georganiseerd met op 11 juni een groot bevrijdingsfeest.
Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. Noteert u alvast de datum 11 juni in uw agenda?

Spreekuur burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend tussen 9 en 10 uur. Het
spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen in onze gemeente. U kunt
een afspraak maken met Ineke van Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het bestuurssecretariaat, telefonisch
(0519) 535050 of via e-mail bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Huurwoning beschikbaar Willemshof 1
Er komt een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. De verhuurdatum is op dit moment nog niet
bekend in verband met werkzaamheden. Aanvaarding in overleg met het verhuurbedrijf WoonFriesland zal rond mei
2020 zijn. Uw inschrijving dient voor maandag 23 maart 2020 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een
seniorenwoning met een netto huurprijs van € 400,72. Inclusief servicekosten van € 5,61 komt de bruto huurprijs op €
406,33. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 400,72.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2, waarvan één op de begane grond
9,73 (b.g.) en 9,51 m²
19,9 m²
5,8 m²
Ja
ja
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 22 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. Willemshof 1 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.

Vraag subsidie aan voor uit te voeren of uitgevoerde energiebesparende maatregelen
Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus 2019 voor uw woning minimaal twee energiebesparende
isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én
bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf
wordt na renovatie.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u
subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd.
Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame
energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid.
Bekijk voorwaarden en veelgestelde vragen op de website van RVO (zoek op SEEH). Hier kunt u ook een
subsidiecheck doen.

Energieadviseur
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Laat dan een
Energieadvies op Maat maken door een energieadviseur. Het advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan
particuliere recreatiewoningbezitters De adviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van uw woning. Hij of zij kijkt
bijvoorbeeld naar uw dak, gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de verwarming. Na het gesprek ontvangt u
een rapport met daarin een plan van aanpak en de geschatte besparing.
Op 24 maart 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 e-mailbevestiging met
daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt. De energieadviseur is elke maand op Schiermonnikoog.
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.

Vergroen uw tuin
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.
Met minder tegels en meer groen in de tuin kan regenwater veel makkelijker in de grond zakken. Bovendien zorgt een
groene omgeving voor meer koelte tijdens warme dagen en voor een leefomgeving voor vlinders, bijen en vogels. Zo
kunt u ook de biodiversiteit in uw tuin verhogen.
De gemeente wil Schiermonnikoog beter bestand maken tegen klimaatverandering. Daarom is er nu een
kortingsregeling voor regentonnen en compostvaten. Uw korting kan oplopen tot €75,00. Kijk op onze website voor
meer informatie.

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.
Op 15 maart begint het broedseizoen. Zorg er dus voor dat u bijvoorbeeld oude nesten vóór die tijd verwijderd.

Zorg & Welzijn
Spelletjesmiddag voor jong en oud
Wat: Spelletjesmiddag met een hapje en een drankje
Wanneer: donderdag 19 maart
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

Meisjes- en jongensclub
De meisjesclub komt op donderdag 12 maart bij elkaar van 16.00 tot 17.30 uur. De eerstvolgende Jongensclub is op
vrijdagavond 20 maart van 19.00 tot 20.30 uur. Beide in de Kittiwake.
Kom gezellig langs! Aanmelden is niet nodig.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 17 maart 2020
Op dinsdag 17 maart om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad tijdens een openbare raadsvergadering.
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 25 februari 2020
Mededelingen

6.
7.

Beeldvormend deel
Presentatie zorg en welzijn gemeente Schiermonnikoog
Presentatie evenement 75 jaar vrijheid

8.

Besluitvormend deel
RKC De Waddeneilanden – onderzoek VN-Verdrag Handicap

9.
10.

Oordeelsvormend deel
Gastvrij Schiermonnikoog – 10 pijlers voor toeristisch beleid
Verklaring geen bedenkingen Project vervangen onderzoeksgebouw Heereweg 12

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl. U kunt de vergaderingen volgen via onze
website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune.
Aanvraag omgevingsvergunning Heereweg 12
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de verbouw van De Herdershut. (3-3-2020)
Melding Activiteitenbesluit Milieu Reddingsweg 38
Ontvangen van Mts. TJ Holwerda en L van der Bijl een melding op 23 januari 2020.
Betreft: het vernieuwen van de bovenbouw van de ligboxstal.
Locatie: Reddingsweg 38, 9166 PD Schiermonnikoog.
Voor deze melding gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de
Visserwei 10, 9001 ZE Grou. (4-3-2020)
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.

