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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

Digitale
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.

Vacature gemeentesecretaris/algemeen directeur
Werken en wonen op het mooie eiland Schiermonnikoog?
Wij hebben een vacature voor een
gemeentesecretaris/algemeen directeur
Wij zoeken een actieve en verbindende gemeentesecretaris die werkt vanuit rust,
structuur en vertrouwen. Heb jij ervaring in deze leidende rol en heb je er plezier in om
met een relatief klein team een belangrijke rol in de eilander gemeenschap te spelen?
Kun je snel schakelen en ben jij door jouw brede ervaring in de overheidswereld ook de
sparringpartner voor de collega’s? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
Meer weten? De uitgebreide beschrijving van deze vacature kun je vinden op onze
website www.schiermonnikoog.nl

Corona maatregelen veerhaven
In overleg met rederij Wagenborg gaan wij de mogelijkheden na voor het aanbrengen
van een belijning op de route van en naar de veerboot. Een belijning met als doel de 1,5
afstand tussen personen zo goed mogelijk te borgen. Ook gaan we borden plaatsen,
waarop onze gasten en de eilandbewoners worden geattendeerd op die 1,5 meter
afstand. We houden in onze nieuwsbrief op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Waddenhavens gaan weer open
De passantenhaven op de vijf Waddeneilanden, die allemaal door de coronacrisis
gesloten waren, gaan vrijdag 15 mei weer open. Maar wel met flinke beperkingen. Zo is
het aantal beschikbare ligplaatsen tot (veel) minder dan de helft teruggebracht. Daarom
geldt er een meldplicht. Gasten moeten zich één dag voor de gewenste dag van
aankomst melden en krijgen dan te horen of er de volgende dag genoeg ruimte in de
haven is. Er kunnen geen ligplaatsen worden gereserveerd. Ook zijn de sanitaire
voorzieningen verplicht gesloten dus de schepen moeten zelfvoorzienend zijn. Er mogen
maximaal 2 personen aan boord, meer alleen in gezinsverband.
De jachthavens werken met een protocol waar de gasten zich aan moeten houden.
Bovendien wordt er op attent gemaakt dat de toeristische voorzieningen en de horeca op
de eilanden (zeer) beperkt beschikbaar zijn.
Op de gezamenlijke website www.waddenhavens.nl staat per eilandhaven hoeveel
ligplaatsen en voor toeristen beschikbaar zijn. Daar wordt ook aangegeven wat de
actuele bezetting van de haven is evenals de te verwachte drukte voor de komende
dagen. Potentiële bezoekers kunnen daar zien of het wel zin heeft om naar de eilanden
te varen.
Waddenhaven Schiermonnikoog
Voor meer informatie en het protocol waddenhavens verwijzen wij u graag naar
http://www.waddenhavens.nl ook kunt u mailen naar
havenmeester@waddenhavenschiermonnikoog.nl.

Gymzaal
In december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de inventaris
van de gymzaal de komende jaren te vervangen. De komende jaren moet er een
vernieuwde, eigentijdse inrichting in de gymzaal komen. Afgelopen week is de eerste
stap uitgevoerd. Zo zijn de klimtouwinstallatie, de volleybalpalen en de baskets
vervangen. De oude basketborden zijn verplaatst naar de zijwanden, waar leerlingen ze
kunnen blijven gebruiken. Als laatste zijn ook de ringstellen vervangen. Hiervoor is een
elektrische variant in de plaats gekomen die bediend kan worden door een wandpaneel.

Digitale raadsvergadering 19 mei
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

Huurwoning beschikbaar FH Gasaustraat 10
Er komt per 1 september 2020, of zoveel eerder indien mogelijk een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt
inschrijven. Uw inschrijving dient voor maandag 1 juni 2020 bij de gemeente binnen te zijn.Het is een grote
gezinswoning met een netto huurprijs van € 659,66. Inclusief servicekosten van € 5,61 en het voorschot zonneenergie à € 37,39 komt de bruto huurprijs op € 702,66. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over
het bedrag van € 659,66.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamer:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

3
14,09m²; 11,24m²; 7,22 m²
25,88 m²
7,32 m²
Ja, inpandig
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 31 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. FH Gasaustraat 10 is een grote gezinswoning en wordt met
voorrang gegeven aan huishoudens van ten minste vier personen.

Veerdienst Lauwersoog-Schiermonnikoog v.v.
Met ingang van dinsdag 12 mei 2020 wijzigt de basisdienstregeling voor de veerdienst op de route LauwersoogSchiermonnikoog v.v.. Tot en met 31 mei 2020 vaart Wagenborg Passagiersdiensten volgens onderstaande
basisdienstregeling:
Maandag tot en met zaterdag:
• Lauwersoog – Schiermonnikoog: 06.30, 09.30 en 15.30 uur
• Schiermonnikoog – Lauwersoog: 07.30, 10.30 en 16.30 uur
Zon- en feestdagen:
• Lauwersoog – Schiermonnikoog: 09.30 en 15.30 uur
• Schiermonnikoog – Lauwersoog: 10.30 en 16.30 uur
Met ingang van 1 juni 2020 vaart de veerdienst en de sneldienst weer volgens de reguliere dienstregeling (met
beperkte capaciteit)
Het gebruik van mondkapjes is vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer en dus ook aan boord van Wagenborg.
Voor de meest actuele berichtgeving vanuit Wagenborg Passagiersdiensten verwijzen wij u
naar www.wpd.nl.

Vragenlijst publieksavonden Nationaal Park
De nieuwe vragenlijst van Schitterend Schiermonnikoog gaat over de publieksavonden van het
Nationaal Park. U kunt de vragenlijst invullen door u aan te melden via
www.schitterendschiermonnikoog.nl.
Burgemeester Ineke van Gent zit namens de gemeente Schiermonnikoog in het Overlegorgaan Nationaal Park
Schiermonnikoog. Ook vertegenwoordigers van de Natuur- en Vogelwacht Schiermonnikoog, Schiermonnikoger
Ondernemers Verbond en Vereniging boerenbelang Schiermonnikoog vergaderen mee met het Overlegorgaan. Het
Overlegorgaan vormt het bestuur van het Nationaal Park.

Twee weken voor een vergadering van het Overlegorgaan, komen inwoners bij elkaar tijdens de Publieksavond. Daar
kunnen zij vragen stellen en/of suggesties doen die de eilander vertegenwoordigers vervolgens kunnen meenemen
naar het Overlegorgaan.
Bezoekt u wel eens een Publieksavond? Of heeft u dat nog nooit gedaan? In beide gevallen kunt u de vragenlijst
invullen. De antwoorden geven inzicht wat u van de opzet van de avonden vindt of waarom u niet (meer) komt. U
moet zich aanmelden bij Schitterend Schiermonnikoog voordat u de vragen kunt invullen. De uitkomsten worden
gesplitst naar ‘bewoner’ en ‘eilander gast’, maar blijven verder anoniem.

Regenton of compostvat gekocht? Vraag een deel van uw aankoopsom terug!
De gemeente geeft nu een korting op de aankoop van regentonnen en ook op compostvaten. De korting kan oplopen
tot €75,00. Heeft u een ton of vat (via de gemeente) gekocht? Vergeet dan niet uw korting aan te vragen. Ga hiervoor
naar onze website en vul het teruggaveformulier in.
De regeling staat nog open. Heeft u dus nog geen ton of vat aangeschaft, doe dat dan alsnog via onze website.

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “ Noodverordening COVID19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020”. De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020
treedt op 11 mei 2020 in werking. De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio
Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Verandering maatregelen Rijksoverheid na 11 mei 2020
Welke maatregelen zijn verruimd per 11 mei 2020?








Iedereen mag buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen (inclusief lesgeven), mits er 1,5 meter afstand wordt
gehouden. Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Wedstrijden, gezamenlijke kleedkamers en
douches zijn verboden. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt nog steeds dat buiten sporten onder
begeleiding gebeurt.
Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is per 11 mei 2020 weer mogelijk. Het gaat om onder andere:
rijinstructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in
uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist,
homeopaat). Uitgesloten zijn nog sekswerkers. Als de ontwikkeling in de publieke gezondheid dit toelaat, zouden
zij mogelijk vanaf 1 september 2020 weer aan het werk kunnen.
Bibliotheken openen hun deuren
weer voor publiek. Ze nemen
maatregelen zodat bezoekers 1,5
meter afstand tot elkaar kunnen
houden.
Scholen in het basisonderwijs,
inclusief het speciaal
(basis)onderwijs, de dag- en
gastouderopvang openen hun
deuren.

Naleving van de belangrijkste
basisregels is dan wel belangrijker dan
ooit.
Deze basisregels staan hiernaast
aangegeven:

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunning Noorderstreek 14
Veranderen en vergroten recreatiewoning (uitbouw) (08-05-2020)
Verleende omgevingsvergunning Badweg 4
Verbouwen pand en uitbreiden met bedrijfsgebouw. (08-05-2020)
Verleende omgevingsvergunning Jacobspad 2
Herbouwen garage na calamiteit. (08-05-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Duinpad 10
Toevoegen seizoensgebonden woonfunctie in bestaand gebouw bij het zwembad. (08-05-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Seeduneweg 1
Plaatsen kap op bestaand pand. (13-05-2020)
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.

