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Kalender
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Verdere versoepeling van de coronamaatregelen
De Rijksoverheid kondigde 19 mei aan dat we de coronamaatregelen stap voor stap
verder kunnen versoepelen. Ook op Schiermonnikoog betekent dit meer mogelijkheden
voor eilanders en eilander gasten. Ondernemers krijgen hierdoor meer ruimte om gasten
te verwelkomen.
Buiten mogen mensen weer met grotere groepen bij elkaar komen als zij 1,5 meter
afstand tot elkaar kunnen houden. Thuis blijft het advies om 1,5 meter afstand te houden
tot bezoek.
Het blijft belangrijk dat we ons goed aan de regels houden: blijf thuis bij klachten, houd
1,5 m afstand, vermijd drukte en geef elkaar de ruimte.
Op de website van de Rijksoverheid staan alle maatregelen handig op een rij.

Horeca vanaf 1 juni 12.00 uur onder voorwaarden open
Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:
• een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
• bezoekers moeten reserveren;
• iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
• in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een
bezoek risico’s oplevert.
Ook terrassen mogen per 1 juni 12.00 uur weer open. Hier geldt dan geen maximum
aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar
houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
Het Rijk houdt vast aan de datum 1 juni om drukte tijdens het Pinksterweekend te
voorkomen. Dat is vervelend voor ons eiland, waar we graag weer volle terrassen
zouden zien, maar ook op Schiermonnikoog willen we besmetting natuurlijk voorkomen.

Raadsvergadering

Afscheid
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.

Beste eilanders, na bijna vier jaar wonen en werken op het mooie Schiermonnikoog ga
ik per 1 juni aan slag bij de gemeente Heerhugowaard/Langedijk als manager
bestuurlijke en juridische zaken. Ik zal me ook bezighouden met het project van de
bestuurlijke herindeling daar. Met 85.000 inwoners een iets grotere gemeente dan
Schiermonnikoog. ;-) Gemeentesecretaris zijn op Schiermonnikoog is de meest
fantastische baan die ik tot nu toe heb gehad. Ik heb er echter voor gekozen om in
Haarlem bij Sandra te gaan wonen. Zo ben ik ook dichter bij mijn kinderen die aan de
wal wonen. Een stap waar ik dus erg naar uit kijk.
Wat mij de afgelopen vier jaar heel erg is opgevallen is de betrokkenheid van iedereen
bij het wel en wee van Schiermonnikoog. Deze betrokkenheid is een goede basis om
samen na te blijven denken over de toekomst van het eiland, zeker vanuit het
perspectief leefbaarheid waarin onderwijs, toerisme, natuur en bereikbaarheid heel
belangrijk zijn. De balans hiertussen is belangrijk. Met 950 inwoners moet dit samen
zeker lukken. Ik gun jullie dit van harte.
Ik ga het eiland zeker missen: ’s ochtends op de fiets naar de boot, wandelen,
hardlopen, mountainbiken en rugbyen met de jongens op het strand, etc. Maar gelukkig
loopt het eiland niet weg (alleen maar heel langzaam naar het oosten) en zal ik
Schiermonnikoog met veel plezier blijven bezoeken.
Afscheid nemen in deze coronatijd is anders dan ik me van tevoren had voorgesteld.
Niet samen op een terras met een goed glas wijn, maar op afstand. Graag wil ik daarom
via deze weg iedereen op het eiland en bij de gemeente Schiermonnikoog bedanken
voor een fantastische vier jaar op het mooiste Waddeneiland. En dat glas wijn drinken
we hopelijk later nog eens!
Hartelijke groet, het gaat jullie allen goed en tot ziens!
Peter Küppers
Gemeentesecretaris

Stremming Reddingsweg en Knuppeldam vanaf maandag 25 mei
Aannemingsbedrijf Schagen Infra gaat de Reddingsweg (vanaf de afslag Prins Bernhardweg) en de Knuppeldam
opnieuw asfalteren. Dit betekent dat genoemde wegen vanaf maandagochtend 25 mei 07.30 uur tot en met
vrijdagmiddag 29 mei 15.30 uur zijn afgesloten voor alle verkeer. Het gaat hierbij dus alleen om het geasfalteerde deel
van de weg. De woningen aan de Reddingsweg blijven bereikbaar.
We hebben met de Brandweer, Ambulance en Sigma Team afspraken gemaakt om de toegang naar- en vanaf hun
accommodaties te garanderen. Ook zijn er alternatieve routes voor de hulpverleningsdiensten zodat ze bij
calamiteiten zo snel mogelijk aanwezig kunnen zijn. Daarnaast is ook overleg gevoerd met de Politie.

Woningbouw op locatie Oost stap dichterbij
Afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad van Schiermonnikoog in met het collegevoorstel om de grondexploitatie
Woningbouwlocatie Oost te openen. Dit betekent dat het college definitief kan overgaan tot aankoop van grond voor
de woningbouwlocatie. Binnenkort publiceert het college het voorontwerp bestemmingsplan voor de locatie
woningbouw Oost. Na publicatie kan iedereen de plannen bekijken en er een mening over vormen. Wij informeren u
daarover via de nieuwsbrief.
Op 23 mei 2017 stelde de gemeenteraad een Woonvisie vast. De Woonvisie geeft aan dat voor verschillende
doelgroepen er op dit moment geen geschikte woningen beschikbaar zijn op de woningmarkt op Schiermonnikoog. Dit
betekent dat verschillende inwoners noodgedwongen hun heil aan de vaste wal moeten zoeken, waardoor langzaam
maar zeker de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op het eiland onder druk komen te staan.
De gemeente Schiermonnikoog, provincie Fryslân en WoonFriesland signaleerden toen dat nieuwbouw nodig is om
de huisvestingsproblematiek op Schiermonnikoog op te lossen. De afgelopen jaren zijn gebruikt voor het opstellen
van een stedenbouwkundig plan, taxaties, gesprekken met de pachter van betreffende grond en met het verwerven
van de grond.

Raad stemt in met Regionale Energiestrategie (RES) Fryslân
Dinsdag 19 mei stemde de gemeenteraad van Schiermonnikoog in met de Regionale Energiestrategie (RES) Fryslân.
Alle projecten in de RES zijn al bekend, hebben een vergunning en zijn in aanbouw of worden gebouwd. Alle
gemeenteraden van de provincie Fryslân besluiten voor juni over de Regionale Energiestrategie Fryslân. Op
Schiermonnikoog werken wij op onze eigen manier verder aan duurzaamheid. Daarover vindt u in deze nieuwsbrief
meer informatie.
Op de website www.resfryslan.frl vindt u meer informatie. Ook staat hier de concept RES.
Ook op de pagina duurzaamheid van de gemeente vindt u meer informatie (menu > in de gemeente > duurzaamheid).
In de nieuwsbrief van 10 april stond al eens uitgebreidere informatie over de RES.

Een duurzame toekomst voor Schiermonnikoog
Schiermonnikoog gaat aan de slag om een duurzame toekomst te realiseren. Van dromen en wensen gaan we
een haalbaar plan voor de toekomst maken. Dit doen we samen met bewoners en ondernemers op
Schiermonnikoog. We zouden dat graag doen door bij elkaar te komen. Vanwege de coronamaatregelen gaat
dat niet. Maar we gaan wel aan de slag! Daarom houden we u de komende tijd op hoogte via de gemeentelijke
nieuwsbrief en andere (digitale) kanalen.
Dromen en doen
Voor deze duurzame plannen hebben we hulp ingeschakeld van ProDO, EnTranCe/Hanzehogeschool en Royal
HaskoningDHV. Samen beginnen we met het verzamelen van uw verhalen, wensen en dromen. Die gaan over
de toekomst. Daar voegen we een plan aan toe. Zo maken we een verhaal waarbij we op de lange termijn
dingen bekijken en op de korte termijn al dingen doen. Anders blijft een wens een droom.
We bekijken de bestaande situatie en gaan kijken wat er waarschijnlijk wel en niet kan. Met uw toekomstplaatje
en goed zicht op de bestaande situatie bouwen we vervolgens verder. We kunnen samen paden verkennen en
bedenken om met elkaar een toekomst te realiseren.
Aanpak: de groene brief
We gebruiken de komende maanden om u te informeren. Maar u kunt al voor de zomer meedoen. We starten
een ‘vraagpunt’. Daar kunt u binnenkort uw vragen over duurzaam Schiermonnikoog stellen.
Ook komt er een enquête om behoeftes, ideeën en houdingen over duurzaamheid en zelfvoorzienendheid te
peilen. Daarnaast bereiden we ontwerpbijeenkomsten (charrettes) voor zodat we na de zomer de paden naar
een duurzame toekomst kunnen bepalen. Na de zomer kunt u als bewoner meedoen aan deze
ontwerpbijeenkomsten. Ook bedrijven op Schiermonnikoog nodigen we hiervoor uit.
We hopen dat dit ons kansen biedt om een mooi, natuurlijk en volhoudbaar eiland te hebben en te houden.
Houd de komende tijd de nieuwsbrief in de gaten. Berichten over deze duurzame toekomst verschijnen in het
GROEN.

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 (zoek via de homepage op ‘leerlingenvervoer’).

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 onze website (zoek via de
homepage op ‘leerlingenvervoer’).

Houd ook in de haven 1,5 meter afstand
Bij het in- en uitstappen van de veerboot is het belangrijk om ook 1,5 meter afstand te
houden. Om daarbij te helpen zijn markeringen aangebracht op het wegdek en borden
geplaatst.

Flyer voor gasten op Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog, VVVSchiermonnikoog en ondernemers hebben een flyer
laten maken voor mensen die als gast naar Schiermonnikoog komen. De flyer is online
te bekijken, ligt op de boot en in accommodaties. U kunt de flyer op onze website
downloaden. Mocht er aanleiding zijn om nieuwe informatie te plaatsen, dan kunnen we
de flyer eenvoudig aanpassen.

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
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Heereweg 12
Verbouw van De Herdershut (19-5-2020)
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.

