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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
1 en 2
juni
3 juni

Gemeentehuis en
milieustraat gesloten
Grof huisvuil en oud
papier

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.

Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op maandag 1 juni en dinsdag 2 juni zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten.

Tijdelijk meer ruimte voor terrassen op Schiermonnikoog
Nederland en Schiermonnikoog komen weer op gang. Ook hier mogen vanaf 1 juni,
12.00 uur, de terrassen weer open en kunnen gasten weer uit eten in restaurants. Het
college heeft besloten bestaande terrassen te verruimen, zodat het gemakkelijker is om
gasten en personeel meer ruimte te geven. Horeca-ondernemers met terras, hebben
hierover een e-mail gekregen.
Het gaat om een tijdelijke maatregel. Ondernemers moeten een plan indienen dat
voldoet aan een aantal criteria. Zo mag een terras niet meer capaciteit hebben dan op
een regulier terras onder normale omstandigheden en moet het terras na sluiting worden
opgeruimd.
Op deze manier kunnen toch veel mensen genieten van de horeca op Schiermonnikoog.
We wensen de ondernemers veel succes.

Subsidie voor kleine initiatieven op Waddeneilanden
Inwoners van de Waddeneilanden die een goed idee hebben om elkaar tijdens de
coronacrisis een hart onder de riem te steken, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Per
initiatief is 500 euro beschikbaar. Het geld komt uit het Iepen Mienskipsfûns.
Alhoewel de coronamaatregelen geleidelijk worden versoepeld, merken nog veel
mensen de gevolgen van coronatijd, zoals eenzaamheid. Op Ameland is het project
‘Zomaar op de stoep’ gestart. Vrijwilligers brengen een attentie naar ouderen, bieden
een luisterend oor of verwijzen door naar welzijnsorganisaties. En op Terschelling
worden soosleden en ouderen in Oosterend dankzij de subsidie verrast met een
maaltijd, die bezorgd wordt door een plaatselijk restaurant.
Dien uw aanvraag in!
Op de Wadden is ruimte om meer kleine initiatieven te steunen. Inwoners kunnen hun
idee tot 1 december 2020 indienen. Op de website fryslan.frl/imf is meer informatie te
vinden.

Strandafvalbakken weer in gebruik
Aan de oostkant van Schiermonnikoog staan sinds deze week strandafvalbakken voor
gejut afval. Deze bakken zijn bedoeld voor (plastic) afval uit zee. De strandafvalbakken
zijn een initiatief van
gemeente
Schiermonnikoog en
Vereniging
Natuurmonumenten
en zijn een aanvulling
op de bakken die
Rijkswaterstaat heeft
geplaatst bij
strandovergangen.
Vorig jaar waren de
strandafvalbakken
een succes en werd
veel aangespoeld afval opgehaald.
De bakken staan nu tussen paal 8 t/m 10. Na 15 juli komen er ook bakken tussen paal
11 t/m 16.

Grof afval en tuinafval
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een
blok ‘Afval, grof huisvuil’. U vult het formulier in onder ‘direct regelen’ en krijgt een
ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de ontvangstmelding staat
wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.
Tuinafval kunt u deponeren op de daarvoor bestemde plekken in het dorp. Het gaat
hierbij om bijvoorbeeld gemaaid gras en takken. Tuinhout (bijvoorbeeld balken, of
houten zitelementen) en (paarden- of honden)uitwerpselen horen niet bij het tuinafval.

Regenton of compostvat (naar eigen smaak!) met korting kopen
De gemeente stimuleert het gebruik van regentonnen en compostvaten. U kunt deze nu met korting kopen. Heeft u
interesse? Kijk dan voor de regeling op onze website. U kunt zelf een ton naar eigen smaak en bij een leverancier
naar keuze aanschaffen en dan een deel van uw aankoopbedrag terugvragen bij de gemeente.
U kunt ook gebruik maken van een voordeelpakket dat de gemeente Schiermonnikoog met de firma Wildkamp BV
heeft samengesteld. Dit pakket bestaat uit tonnen en/of vaten van gerecycled plastic. Wildkamp levert de tonnen
inclusief voet en kraan.
Met een regenton bespaart u kostbaar drinkwater. Bovendien komt het water dat u opvangt niet extra in het riool
terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden.
Door een compostvat te gebruiken vermindert u de hoeveelheid afval en kunt u de biodiversiteit in uw tuin vergroten.
Vergeet ook niet, na aankoop, uw korting terug te vragen bij de gemeente.

Friezen betrekken bij overstap naar schone energie
Van eind april tot begin mei konden inwoners van Friesland invullen hoe zij betrokken willen worden bij de plannen
voor duurzame energie. Relatief veel Schiermonnikogers vulden de vragenlijst op kiesvoorjelte.nl hiervoor in. Samen
met de andere Friese gemeenten en de provincie kunnen we de resultaten van de vragenlijst gebruiken om inwoners
te betrekken bij het maken van de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat onder andere hoe Fryslân
elektriciteit wil opwekken uit wind- en zonne-energie.
Het rapport met de uitkomsten kunt u vinden op onze website onder ‘duurzaamheid eiland’.

Bedrijventerrein Melle Grietjespad
Het college stelt de gemeenteraad voor het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad uit te breiden en hier een
tweede ontsluitingsweg aan te leggen. Dit heeft verschillende redenen. Eén daarvan is dat de busgarage (busremise)
hier dan naartoe zou kunnen verhuizen. De garage aan de Oosterreeweg is namelijk te klein geworden en de eerder
gewenste plek aan de Knuppeldam blijkt niet geschikt. Ook willen we bedrijven op één plek bij elkaar brengen zodat
er op andere plekken meer plaats is voor veilig en prettig wonen. Bovendien kunnen we het centrum van het dorp
autovrij maken. Met dit voorstel bekijken we het dorp als geheel, zoals de gemeenteraad eerder al deed bij het
opstellen van het Structuurplan (2005).
Het college heeft nog niet precies uitgewerkt hoe deze uitbreiding er uit moet zien. We willen graag eerst van u horen
wat u van de plannen vindt. Doe dat voor 12 juni 2020, dan wordt uw reactie meegenomen bij de bespreking in de
gemeenteraad. Onderaan vindt u de contactgegevens. Natuurlijk hadden we graag in levende lijve met u gesproken.
Helaas is dat door de coronamaatregelen niet mogelijk.

Schets uitbreiding bedrijventerrein
Waarom de uitbreiding van het bedrijventerrein en aanleg weg?
-

Eén ontsluitingsweg is onveilig: Aanleg van een tweede weg is nodig voor een extra ontsluiting van
bedrijventerrein en/of (kampeer)boerderij. Op het moment dat op de toegangsweg naar het bedrijventerrein
zich een calamiteit voordoet of dat er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden zijn de
bedrijven en de (kampeer)boerderij niet bereikbaar voor de hulpdiensten en het bestemmingsverkeer.

-

-

Kans voor een autovrij centrum: Aanleg van een extra ontsluitingsweg levert kansen op voor de totale
ontsluitingsstructuur van het dorp: de nieuwe ontsluitingsweg kan gebruikt worden om al het verkeer op de
Middenstreek en de Nieuwestreek te weren (= het autovrij maken van het centrum van het dorp).
Met aanleg van een buslus kunnen bezoekers bij de entree van het dorp uitstappen, waarna ze direct het
centrum van het dorp in kunnen lopen. Op deze plek kunnen de bezoekers ook weer opstappen voor vervoer
naar de boot. Hierdoor kunnen op de drukste dagen met veel dagjesmensen veel busritten buiten het dorp
blijven.

-

Zwaar verkeer slecht voor de fundering: Daarnaast speelt een andere probleem. Veel verkeer wordt
zwaarder. De fundering van de huizen in het oude dorp zijn daar niet goed tegen bestand. Aan de
Middenstreek staan de huizen dicht op de weg. Trillingen en scheurvorming zijn nu al een probleem en dit kan
toenemen.

-

Vraag naar bedrijventerrein: Bedrijven vragen met enige regelmaat naar grond ten behoeve van hun bedrijf.
De verschillende bedrijven zijn nu nog steeds gevestigd in het dorp zelf en geven irritaties en klachten bij
omwonenden.

-

Uitbreiding al gepand: Het bedrijventerrein Melle Grietjespad is bedoeld voor bedrijven met een beperkte
milieubelasting. De bedrijven, die vragen om een plekje op het bedrijventerrein, voldoen hieraan. Een
uitbreiding van het Melle Grietjespad was al voorzien in de Structuurschets uit 2005.

-

Goed inpassen: De locatie van het Melle Grietjespad kan landschappelijk goed ingepast worden.
Daarentegen is het bij de Veerdam vanwege de dijk een goede landschappelijke inpassing niet goed mogelijk.
Een bedrijventerrein nabij de Veerdam zal daardoor aan de bezoekers een negatieve indruk van het eiland
geven.

-

Busgarage moet verhuizen: De busgarage aan de Oosterreeweg is niet groot genoeg om alle bussen te
stallen. Bussen gaan langer mee als je ze tussendoor in een garage zet.
In 2017 heeft de gemeenteraad besloten te onderzoeken of het mogelijk is een nieuwe garage te bouwen aan
de Knuppeldam, achter de brandweer- en ambulancegarage.
In 2018 besloot de gemeenteraad te onderzoeken of het mogelijk is ten oosten van het dorp (in het verlengde
van de Dominee Hasperstraat en Martha Karststraat) nieuwe woningen te bouwen.
Bij de uitwerking van de plannen is duidelijk geworden dat de omvang van het terrein van de busgarage te
klein is. Om dit probleem op te lossen zal het woningbouwgebied verkleind en de stedenbouwkundige opzet
gewijzigd moeten worden. Dit vinden wij ongewenst. De gemeenteraad heeft in 2017 ook gezegd dat de bouw
van een busgarage het bouwen van woningen niet in de weg mag zitten. Dat zou nu wel gebeuren.

-

-

-

-

Aantal verkeersbewegingen blijft gelijk: Volgens het huidige bestemmingsplan kan de busgarage op het
Melle Grietjespad gebouwd worden. Voordeel hiervan is dat het aantal verkeersbewegingen van bussen
ongeveer hetzelfde blijft. De optie om de busgarage onder te brengen bij een transportbedrijf aan de Veerweg
is drie jaar geleden gesneuveld omdat dan de verkeersbewegingen fors toenemen, doordat de bussen altijd
vertrekken en eindigen in het dorp.
Voor de vestiging van bedrijven bij de Veerdam geldt dat hierdoor het aantal verkeersbewegingen tussen het
dorp en de Veerdam zal toenemen door de bedrijvigheid, maar ook doordat inwoners gebruik maken van de
winkelfunctie, die de bedrijven hebben.
Winkelfunctie: Het bouwbedrijf kan verhuizen naar het Melle Grietjespad. Hierbij geldt dat het bouwbedrijf
ook een winkelfunctie heeft voor de inwoners. Vestiging nabij het dorp is daardoor gewenst.

In de structuurvisie 2005 staan bovenstaande ontwikkelingen al beschreven. Wij zijn van mening dat het belangrijk is
om de uitbreiding van het bedrijventerrein en de aanleg van een tweede ontsluitingsweg nu op te pakken. Zo zorgen
we, ook met het oog op de toekomst, voor een veilig en goed bereikbaar bedrijfsterrein.
Waar kan ik alle informatie vinden?
Over onze plannen vergadert de gemeenteraad op 16 juni 2020. U kunt de stukken voor deze vergadering nu al inzien
op onze website, onder nieuwsberichten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anton Baarda, tel. (0519) 535081
of per e-mail postbus20@schiermonnikoog.nl.
Hoe kan ik reageren op de plannen?
U kunt nu al een reactie geven op deze plannen. Indien u een reactie geeft voor 12 juni 2020, dan wordt uw reactie
nog meegenomen bij de bespreking in de gemeenteraad.

Bekendmakingen
Aanvraag omgevingsvergunning Noorderstreek 4
Realisatie fietsenschuur achter vakantiehuis. (27-5-2020)
Verleende omgevingsvergunning Langestreek 11A-10
Plaatsen van dakramen. (27-5-2020)
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.

