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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
19 mei

Raadsvergadering

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.

Stap voor stap
De Rijksoverheid kondigde woensdag 6 mei aan dat we de coronamaatregelen stap voor
stap, binnen de randvoorwaarden, kunnen versoepelen. Ook op Schiermonnikoog
betekent dit meer mogelijkheden voor eilanders, ondernemers en eilander gasten. In
goed overleg gaan we de publieke ruimte zo goed mogelijk gebruiken, meer gasten
verwelkomen en met elkaar in gesprek hoe we de verantwoordelijkheid voor de nieuwe
ruimte zo goed als mogelijk kunnen delen en invullen. We zijn blij dat er weer meer kan.
Ons gastvrije eiland komt zo weer tot leven.
Het blijft belangrijk dat we ons goed aan de (nieuwe) regels houden: blijf thuis bij
klachten, houd 1,5 m afstand, vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.
Stap voor stap gaan we zo weer de goede kant op!

Vooruitkijken
Afgelopen woensdagmiddag heeft het college met een brede groep uit de eilander
samenleving via een digitaal overleg gesproken over de mogelijkheden om weer op een
verantwoorde wijze gasten te kunnen ontvangen. Vertegenwoordigers van ondernemers,
vervoerders, dokter, politie en gemeente gaan met elkaar, ieder vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid, aan de slag voor een zo goed mogelijk economisch herstel. Dat is
hard nodig en daar gaan we voor! Uiteraard moeten en willen we ons ook op
Schiermonnikoog houden aan alle voorschriften die ons worden opgelegd door onze
minister-president, de RIVM en de veiligheidsregio. We gaan opereren binnen de
mogelijkheden die de overheden ons bieden en moeten we zeer goed rekening houden
met onze risicogroepen in de gemeente. Verantwoord, enthousiast en veilig gaan we er
samen de schouders onder zetten.
Schiermonnikoog leeft van het toerisme en het is voor ons allemaal belangrijk dat onze
ondernemers weer aan het werk kunnen, zodat bedrijven niet omvallen, weer perspectief
hebben en hun medewerkers weer aan het werk kunnen. Met elkaar hebben we
gekeken naar een eiland breed, sector overstijgend actieplan. Hoe we de 1,5 meter
economie samen zo goed mogelijk kunnen inrichten is de hamvraag. We vragen dan
ook aan alle sectoren om hierin mee te denken. Alle bedrijfsgroepen en sectoren krijgen
hiervoor in de komende dagen een verzoek via e-mail om een aantal vragen te
beantwoorden. Met name de invulling van de 1,5 meter economie voor hun sector en de
problemen waarop je dan stuit zijn nu belangrijk. Wij vragen ook naar suggesties en tips
om deze problemen, waar mogelijk, op te lossen.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een actieplan waarin we branche- en doelgroep
overstijgend duidelijk afspraken vastleggen hoe we een veilige en verantwoorde 1,5
meter economie kunnen vormgeven. Zo kunnen we met elkaar de schouders eronder
zetten.
College burgemeester en wethouders.

4 mei herdenking
De traditionele herdenking ter
gelegenheid van 4 mei kon dit
jaar niet doorgaan.
Burgemeester Ineke van Gent en
Kinderburgemeester Sabine AB
hebben namens de gehele
gemeenschap kransen gelegd bij
de herdenkingsmonumenten bij
de Got Tjark en op Vredenhof.

Huurwoning beschikbaar M.J. Tuntelerstraat 4
Er komt per 30 mei 2020 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 25 mei 2020 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs van €
389,79. Inclusief servicekosten van € 5,62, voorschot zonne-energie à €20,70 en huur van de geiser/boiler van € 6,32
komt de bruto huurprijs op €422,43. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van €
389,79.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamer:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

1, op de begane grond
7,66 m²
10,49 m²
5 m²
Ja, inpandig
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 24 mei 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. M.J. Tuntelerstraat 4 is een seniorenwoning. Er is een
volwaardige slaapkamer en een 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.

Minder autoverkeer door het centrum
In februari van dit jaar kreeg Schiermonnikoog een
eervolle vermelding als beste fietseiland 2020. Daar
zijn we erg trots op. Het moedigt ons ook aan om
een goed fietsklimaat te houden. Om ook
voetgangers en winkelend publiek meer ruimte te
geven, willen wij het centrum in de zomerperiode
(juli en augustus) meer autoluw maken.
In het hoogseizoen kan het in de Middenstreek en
het centrum van het dorp soms erg druk zijn. Klein
en langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) moet
op een aantal plaatsen de weg delen met groot en
zwaar verkeer (bussen, vrachtverkeer, auto’s en
taxi’s). Wij krijgen reacties dat inwoners en gasten
de situatie soms onoverzichtelijk vinden en het
onveilig aanvoelt. In eerdere bijeenkomsten in 2018
is hierover al een keer met inwoners en
beroepsmatige weggebruikers gesproken. Vorig jaar zijn op enkele dagen een paar wegen in het centrum tijdelijk
afgesloten. Daar werd over het algemeen positief op gereageerd.
De bedoeling is om bijna de gehele Middenstreek, de Nieuwestreek en een deel van de Reeweg (zie bijgevoegd
kaartje) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer dat hier niet hoef te zijn (geen bestemming heeft). Wij beseffen dat
een totaal autovrij centrum niet mogelijk is. Voor veel situaties verandert er niets, want daarvoor geldt een
uitzondering. Zo blijven woningen, bedrijven en logeeraccommodaties bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer
(bestemmingsverkeer) en blijven de huidige busroutes bestaan. Ander (doorgaand) gemotoriseerd verkeer kan
gebruik maken van de overige wegen (Langestreek, Oosterreeweg, Paaslandweg en Willem Dijkstraat).
Reactieperiode
Voordat we een definitief besluit nemen over het verminderen van het autoverkeer door het centrum, horen we graag
wat u van het voornemen vindt. Stuur uw reactie naar postbus20@schiermonnikoog.nl of Gemeente
Schiermonnikoog, Postbus 20, 9166 ZP, Schiermonnikoog. Reageer voor 6 juni 2020. Voor vragen kunt u contact
opnemen de heer F. Woudstra, tel. 06 - 15868910 of per mail f.woudstra@schiermonnikoog.nl.

Digitale raadsvergadering 19 mei
De vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van dinsdag 19 mei 2020 zal digitaal plaatsvinden. Dit
betekent dat alle deelnemers aan de raadsvergadering, die anders in de raadszaal zitten, allemaal apart vanaf een
thuiswerkplek via een videoverbinding vergaderen.
Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via het internet. Op onze website http://bestuur.schiermonnikoog.nl
staat bij de raadsvergadering een link naar de uitzending. De digitale raadsvergadering via starleaf werkt niet goed via
Internet Explorer. U kunt de uitzending wel volgen via Chrome. Tip: zet het luidsprekertje aan om geluid te krijgen.
De vergadering is ook te volgen via SchiermonnikoogTV.
Inspreken in de digitale raadsvergadering
Bij de bekendmaking verderop in de nieuwsbrief leest u hoe u kunt inspreken.

Informatie van de huisartspraktijk op Schiermonnikoog
Wij werken nauw samen met alle (zorg)partners op Schiermonnikoog en aan de wal en zijn goed voorbereid op
besmettingen met het Coronavirus. Op de website www.thuisarts.nl (zoekwoord: Corona) kunt u informatie vinden die
speciaal voor patiënten is geschreven door de Landelijke Huisartsvereniging. Wij bevelen deze website van harte aan.
Mocht deze informatie vragen bij u oproepen, belt u ons dan op de normale beltijden.
Het gehele zorgcentrum is alleen toegankelijk na telefonisch contact. Alle bestelde medicatie, ook de
herhaalmedicatie, wordt iedere dag tussen 16.00 en 17.00 uur door een praktijkmedewerker aan huis bezorgd.
We hebben gemerkt dat er minder contact wordt opgenomen met de praktijk. Het is belangrijk dat u bij
gezondheidsproblemen wél met ons belt. Samen met u kunnen we dan kijken wat er nodig is en hoe we u in deze
periode het beste kunnen helpen.
U hoeft niet te bellen bij klachten van neusverkoudheid of verhoging tot 38.0 graden Celsius (rectaal gemeten). Wij
verzoeken u in dit geval dringend om thuis te blijven, uit te zieken en te zorgen dat u anderen niet besmet. Als u
koorts krijgt (38.0 graden Celsius of hoger rectaal gemeten), gaat hoesten of moeilijker kunt ademen, bel dan dezelfde
dag de huisartspraktijk tussen 8.30 en 9.30 uur of tussen 13.30 en 14.30 uur. Neem bij ernstige klachten direct
telefonisch contact op via het praktijknummer 0519-712400 (toets zo nodig 1 bij spoed).
Een aantal landelijke maatregelen is versoepeld, zoals het (gedeeltelijk) openstellen van de basisscholen. De kans op
besmettingen met het Coronavirus blijft de komende tijd groot. Door u te houden aan de maatregelen, beschermt u
niet alleen uzelf, maar ook andere en vooral kwetsbare eilanders in onze gemeenschap.
Denk aan elkaar en steun elkaar waar mogelijk. Doe dit vooral per telefoon en op afstand om besmettingen met het
Coronavirus te voorkomen.
Iedereen kan het Coronavirus doorgeven aan anderen. Ook zonder zelf ziek te zijn of symptomen te ervaren. De
regels blijven daarom:
•
Blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
•
Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte
•
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
•
Raak elkaar niet aan
•
Voorkom zoveel mogelijk het aanraken van dingen of oppervlakten buiten uw eigen woning
•
Was regelmatig uw handen
•
Raak uw gezicht zo min mogelijk aan
•
Hoest en niest u zoveel mogelijk in de elleboogplooi of in een schone papieren zakdoek
Alle medewerkers van de huisartspraktijk wensen u een goede gezondheid toe en veel sterkte in deze tijd.

Bekendmakingen
Jaarstukken 2019
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openbare kennis, dat de gemeentelijke jaarstukken over
het jaar 2019 vanaf vrijdag 8 mei 2020 bij de publieksbalie voor een ieder ter inzage liggen en dat een exemplaar tegen
betaling van de legeskosten verkrijgbaar is.
Verder zijn de jaarstukken 2019 te raadplegen via overheid.nl en op onze website.
Standplaatsvergunning ijsverkoop
Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft een nieuwe vergunning verleend voor het kunnen
blijven innemen van de standplaats aan de Vuurtorenpad 30 te Schiermonnikoog, ten behoeve van de verkoop van
ijs. (30-04-2020)
Verleende omgevingsvergunning Nieuwestreek 1
Verbouwen en afwijken bestemmingsplan in het gebruik pand. (29-04-2020)

Raadsvergadering 19 mei 2020
Op dinsdag 19 mei om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad via een videoverbinding.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
4.
Besluitenlijst van de vergadering van 21 april 2020
5.
Mededelingen
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Besluitvormend deel
FUMO Voorgenomen besluit over lidmaatschap WSGO - zienswijze
VRF – begroting 2021, jaarstukken 2019, begrotingswijziging 2020 - zienswijze
Concept Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân
Herindelingsontwerp grenscorrectie - zienswijze
Jaarstukken 2019 gemeente Schiermonnikoog
Woningbouwlocatie Oost

12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

De raadsvergadering vindt plaats via een videovergadering, dit is mogelijk door de tijdelijke wet digitale beraadslaging
en besluitvorming. De raadsvergadering is zonder publiek, maar wel openbaar. De raadsvergadering is te volgen via
http://bestuur.schiermonnikoog.nl. Alle raadsstukken zijn hier ook te raadplegen. De vergadering is ook te volgen via
SchiermonnikoogTV.
Inspreken in de digitale raadsvergadering
U kunt tijdens deze openbare raadsvergadering op twee manieren inspreken over onderwerpen die op de agenda
staan:
1. U kunt u schriftelijke bijdrage inleveren. Deze wordt voorgelezen door de griffier. Net zoals bij de
raadsvergadering van april.
2. Daarnaast kunt u nu ook zelf inspreken in de digitale raadsvergadering. U verschijnt dan in beeld en kunt zelf
het woord voeren. U moet dan wel over de juiste faciliteiten beschikken, zoals een stabiele internetverbinding
en een laptop/tablet met camera.
Als u wilt inspreken dan moet u vóór 12 uur op de dag van de vergadering contact opnemen met de griffier, Marja van
der Meer, 06-11705296.
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.

