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Extra nieuwsbrief

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

Op woensdag 11 maart 2020 om 16.30 uur is het
eerste kievitsei op Schiermonnikoog gevonden. De
vinder is de heer Jan Holwerda. Hij vond het ei in een
weiland aan de noordzijde van de Heereweg.

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

Donderdagochtend 12 maart ontving de heer
Holwerda de oorkonde en het bijbehorende
vindersloon van burgemeester Ineke van Gent.
Voor Jan Holwerda was het de negende keer dat hij
het eerste kievitsei vond.

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

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.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een extra nieuwsbrief over maatregelen tegen
verspreiding van coronavirus in Nederland

1e kievitsei gevonden

Vrouwenontbijt
Zestig vrouwen vierden afgelopen maandag internationale vrouwendag in Hotel van der
Werff. Vrouwen van jong en oud spraken met elkaar tijdens een uitstekend verzorgd
ontbijt. Henriette Pieperiet verzorgde de muziek en veel vrouwen zongen mee.
Het thema van dit jaar was vrijheid. Francine Venselaar vertelde een persoonlijk verhaal
over de vrijheid van meningsuiting en deed een oproep om beter naar elkaar te luisteren
in plaats van te (ver)oordelen. Simone de Boer sprak over Amnesty International. Het
schrijven van brieven (of sturen van e-mails) naar regeringsleiders helpt echt om
strafvermindering te krijgen in landen waar vrijheid zoals wij die kennen niet
vanzelfsprekend is. Daarnaast las zij een brief voor van een gevangene die zich
geholpen en gehoord voelde door ontvangen brieven.
Annet van der Meulen had een prachtig lied geschreven over vrijheid op
Schiermonnikoog na de Tweede Wereldoorlog. We konden dit allemaal goed
meezingen.
Een ontbijt met goede, geestelijke inhoud. Volgend jaar weer!
Ik vond het weer fijn om jullie gastvrouw te zijn.
Ineke van Gent, burgemeester

Paardrijden op Schiermonnikoog
Woensdag reikte wethouder Johan
Hagen de nieuwe folder Paardrijden op
Schiermonnikoog uit aan leden van het
bestuur van de ruitervereniging en aan
de eigenaren van Stal Florida. De
folder is tot stand gekomen na
gesprekken met het bestuur van de
ruitervereniging, eigenaren van Stal
Florida en Vereniging
Natuurmonumenten.
In de folder staat een kaart met daarop
alle gemarkeerde paardenpaden. Natuurmonumenten zorgde afgelopen jaar al voor
markering in het veld. Op de achterkant van de folder staan afspraken over bijvoorbeeld
het gebruik van paden en het opruimen van paardenmest.
De folder vervangt de door het college vastgestelde paardenroutekaart uit 1984. De
meeste paden zijn hetzelfde gebleven, maar er zijn ook paden bijgekomen en een enkel
pad is er niet meer.

Ruiters en menners dienen zich te houden aan de afspraken die in de folder staan. Iedereen die met een paard op
Schiermonnikoog rijdt, kan gratis een folder ophalen bij de balie van het gemeentehuis, VVV Schiermonnikoog,
Bezoekerscentrum Schiermonnikoog en Stal Florida.
De folder is digitaal in te zien op onze website.

Invoering ledverlichting op Schiermonnikoog
Vervanging armaturen
We hebben het voornemen om de lichtmasten op Schiermonnikoog te voorzien van led verlichting. Daarvoor moeten
de armaturen, zeg maar de draagconstructie waar de lampen inzitten, worden vervangen.
Proefopstelling
Nu bestaan er verschillende kleuren led verlichting. Daarom hebben wij 4 lange lichtmasten voorzien van led
armaturen met verschillende kleurwarmte (zie eerste foto). Twee armaturen met een warm witte lichtkleur en twee
armaturen met een nog warmere, oranjeachtige kleur. De masten staan in de Burg v.d. Wormstraat (straat achter het
gemeentehuis) vanaf de afslag Paaslandweg. Daarnaast hebben we twee kortere lichtmasten (zgn. paaltoppers, zie
tweede foto) voorzien van een led armatuur. Eén met warm witte kleur en één met de oranjeachtige kleur. Deze
masten treft u aan in het Kerkelaantje, gedeelte achter het gemeentehuis. Voordeel van de oranjeachtige kleur is dat
deze minder lichthinder en lichtverstrooiing veroorzaakt.
Reageren
Kleur van het licht is toch een gevoel, een kwestie van smaak. Logisch dat mensen daar verschillend over denken. U
kunt zelf de hierboven geschetste lichtkleuren waarnemen. Wij stellen u in de gelegenheid om uw mening hierover
kenbaar te maken Dat kunt u doen tot vrijdag 27 maart via de mail postbus20@schiermonnikoog.nl t.a.v. Kees Boer
of telefonisch, tel. 0519-535083. Mede op basis van uw reacties, maken we dan een keuze voor de lichtkleur.

Woensdag 18 maart 2020 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 18 maart 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 maart 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. Graag aangeven wat de inhoud is.
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.

Regentonnen en compostvaten
De eerste gesubsidieerde regentonnen en compostvaten staan inmiddels op Schiermonnikoog. De gemeentelijke
buitendienst gaat deze tonnen en vaten binnenkort bij u thuis afleveren. De factuur van Wildkamp volgt of heeft u
inmiddels ontvangen.
Wilt u ook water besparen door regenwater op te vangen? Of de afvalstroom verminderen door groenafval te
compenseren? Koop dan nu een regenton en/of compostvat bij de gemeente. Uw korting kan oplopen tot € 75. 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.
In vorige nieuwsbrieven wezen wij u erop dat u zelf wat kunt doen om te voorkomen van meeuwen op uw dak gaan
broeden. Op 15 maart begint het broedseizoen. Zorg ervoor dat u bijvoorbeeld oude nesten vóór die tijd verwijderd.
Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u geen eieren van meeuwen rapen, ze uit het nest nemen, beschadigen of
vernielen. U mag ook geen nieuwe meeuwennesten verwijderen of de meeuwen met opzet verontrusten.

Leerlingenvervoer Schiermonnikoog schooljaar 2020-2021
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en staat de basisschool op
minimaal zes kilometer van uw woning of de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs op minimaal zes kilometer
afstand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten.
Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De hoogte van de
vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders.
Ook wordt er rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2020-2021 tot uiterlijk 1 juni 2020
indienen via de website van de gemeente Schiermonnikoog.

Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar Dokkum v.v..
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het basisonderwijs geen bij hun persoonlijke
situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de
vaste wal (Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd vervoer, zulks ter beoordeling aan het college van
burgemeester en wethouders, dat zich hierin laat adviseren door een onafhankelijke ter zake deskundige.
Ouders dragen zelf bij in de kosten van deze vorm van vervoer. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan
de hand van de werkelijke kosten van het openbaar vervoer.
U kunt de aanvraag voor het georganiseerd vervoer voor het schooljaar 2020-2021 tot uiterlijk 1 juni 2020 via de link
op de website van de gemeente Schiermonnikoog indienen.
De aanvraag kunt u vinden op www.schiermonnikoog.nl
Voor informatie kunt u contact opnemen met Erica Faber, (0519) 555 555.

Zorg & Welzijn
Koffieochtend gaat niet door
De koffieochtend van dinsdag 17 maart gaat niet door.

Spelletjesmiddag 19 maart
De aangekondigde spelletjesmiddag van donderdag 19 maart gaat niet door.

Uitstapje Amsterdam
Op dinsdag 10 maart zijn de groepen 6,7 en 8 van Basisschool Yn de Mande en de klassen 1 en 2 van de
Boelensschool op uitje naar Amsterdam geweest. Ze hebben tijdens dit bezoek het Rijksmuseum bezocht en een
bezoek gebracht aan het Stadhuis in Amsterdam.
Verslag door Sabine en Sterre
We gingen naar Amsterdam, als eerste gingen we naar het gemeentehuis van Amsterdam
en ontmoetten we Femke Halsema. Zij en de burgemeester kenden elkaar heel goed.
We hebben haar kamer gezien en de raadzaal, we werden warm ontvangen en kregen
een lekker sapje, toen moesten we helaas vertrekken. Maar we gingen naar het
Rijksmuseum. We hebben daar onder andere de beroemde Nachtwacht gezien en het
Melkmeisje en we kregen een rondleiding van Sasha. Groet naar de buschauffeur en naar
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.
Verslag door Senne
We begonnen met de watertaxi op naar Amsterdam rond half 10
waren we er. Daarna gingen we naar het Rijksmuseum,
we moesten nog even wachten en we konden de rondleiding
beginnen. We zijn langs Melkmeisje, Nachtwacht en Waterloo
geweest en nog veel kunst en kitsch. Nadat we klaar waren met de
rondleiding, gingen we in groepen, de jongens en de meisjes. Geen
idee wat de jongens gedaan hebben maar de meisjes, dus ik ook,
zijn een beetje naar mooie sieraden en schilderijen gaan kijken dat
we nog graag wouden. Na dat zijn we de stad in gegaan en lekker
naar de McDonalds gegaan daar zijn we geweest totdat we naar de
bus gingen, want die was er bijna. We gingen met z’n allen in de
bus en op naar Lauwersoog en terug naar Schier!

Bekendmakingen
Aanvraag kapvergunning Middenstreek 7
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een Kastanje op het perceel Middenstreek 7 (over tuin). De
boom is ernstig beschadigd door de afgelopen storm "Ciara". Daarnaast is de stam van de boom ingescheurd. De
kans van omwaaien bij storm is groot. (06-03-2020)

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.

