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Bevrijdingsdag 11 juni: vlagt u mee?!
Volgende week donderdag is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ook op
Schiermonnikoog ten einde kwam. Dit jaar vieren we dat bescheiden, op afstand.
Ondanks de coronamaatregelen zijn er wel activiteiten waar u aan mee kunt doen. En:
hangt u die dag ook de vlag uit?!
Van de gemeente ontvangen onze inwoners nog een verrassing voor deze dag!
Daarnaast ontvangen schoolgaande kinderen een aandenken aan 75 jaar vrijheid.
Verschillende eilander organisaties werkten samen om tot een aangepaste viering te
komen. Op 11 juni kan iedereen online inschakelen voor een virtuele (live!) uitzending
langs bunker Wasserman en Vredenhof. Tussendoor kunt u vragen stellen. De
‘wandeling’ start om 9.00 uur.
Ook kunt u een fietstocht maken langs historische oorlogsfoto’s van het eiland. De
Fietstocht 75 jaar vrijheid is tot en met november zelfstandig te fietsen. De fietsroute
ontvangt u gelijktijdig met deze nieuwsbrief in de brievenbus.
Meer informatie over de online-wandeling én de fietstocht vindt u op de website van
VVVSchiermonnikoog.
Op donderdagmiddag 11 juni kunt u kijken naar een uitzending over Schiermonnikoog
75 jaar in vrijheid. De uitzending is live te zien van 15.30 - 16.55 uur via Omrop Fryslân.
Een aantal eilanders en andere gasten vertelt over hun oorlogsjaren op
Schiermonnikoog, over de bezetting, de bombardementen en de bevrijding van dit
laatste stukje Nederland.
Zo kunt u, ondanks de coronamaatregelen, toch genieten van een mooie bevrijdingsdag.
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Vorige week ontving elk huishouden op Schiermonnikoog een aardigheidje in de
brievenbus: een tegoedbon, met een bedrag van twintig euro, die eilanders kunnen
besteden bij een van de lokale ondernemers. Zo krijgen de ondernemers een steuntje in
de rug en de eilanders een aardigheidje in deze moeilijke tijd.
Vergeet u niet de bon in te leveren? Doe dit uiterlijk 30 juni 2020. U kunt er ook voor
kiezen om het geld aan de voedselbank te doneren. Dan hoeft u niets te doen. De
waarde van niet-ingeleverde bonnen schenkt het college aan de voedselbank.

Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig
De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel
groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische structuur van de
eilanden. Op korte termijn vraagt het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden
daarom uitstel of kwijtschelding van heffingen van het rijk voor getroffen bedrijven;
financiële ondersteuning voor het inrichten van de verplichte 1,5 meter economie en
compensatie van gederfde inkomsten voor de gemeenten.
De structurele oplossing voor de lange termijn ligt in vernieuwing en verbreding van de
economieën van de eilanden zodat de extreme afhankelijkheid van de het toerisme
vermindert. Daarvoor ligt al een pakket maatregelen klaar uit het Programma
Waddeneilanden. Het Samenwerkingsverband Waddeneilanden vraagt het Rijk daarvoor
14 miljoen euro beschikbaar te stellen vanaf 2021.
Het Samenwerkingsverband wil overtoerisme tegengaan en nog sterker inzetten op
kwaliteit en duurzaam toerisme in balans met natuur, landschap en leefbaarheid. De
eilanden moeten toegankelijk zijn voor iedere inkomensgroep. De coronacrisis maakt
duidelijk dat maatregelen onontkoombaar zijn om de economie en de leefbaarheid op de
Waddeneilanden in stand te houden.
Wanneer bedrijven die afhankelijk zijn van het toerisme failliet gaan, vertrekken daarmee
werkzame gezinnen van de eilanden naar de vaste wal omdat er geen alternatieve
werkgelegenheid op de eilanden beschikbaar is. De leefbaarheid op de eilanden komt
daardoor direct in gevaar omdat dan o.a. scholen, huisartsen en overige
zorgvoorzieningen et cetera in hun voortbestaan worden bedreigd.
Lees het volledige persbericht met bijbehorende factsheet op onze website.

Strandrijden
Het zomerseizoen nadert. Graag wijzen wij strandrijders nogmaals op de regels voor het strandrijden in het drukkere
zomerseizoen. Van 1 mei tot 15 september mag u alleen op het strand rijden tussen 20.00 en 7.00 uur. Houd te allen
tijde rekening met andere strandgebruikers; personen en dieren. Rijd nooit over de begroeide delen van het strand en
rijd alleen over het strand in een strook vanaf de waterlijn tot 100 meter richting de duinen.
Om op het strand te mogen rijden, moet u een strandontheffing aanvragen bij de gemeente.

Zeehondenakkoord
Namens de vijf Waddeneilanden tekende burgmeester Ineke van Gent woensdag 3 juni een nieuw akkoord over
zeehondenopvang. Met het zeehondenakkoord wordt de inzet van zeehondenwachters verder geprofessionaliseerd.
Zeehondencentra en Stichtingen dragen er zorg voor dat Zeehondenwachters goed zijn opgeleid. Daarnaast komt er
een meldpunt waar mensen naartoe kunnen bellen als ze een zeehond in de problemen zien.
Andere ondertekenende organisaties zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV),
kustprovincies, de zeehondencentra en vrijwilligersorganisaties en de kustgemeenten in het Waddengebied.

Wijs op reis
De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder
vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf. Kijk voor
meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 16 juni 2020
Op dinsdag 16 juni om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad weer in het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
4.
Besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2020
5.
Mededelingen
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Besluitvormend deel
FUMO Jaarrekening 2019, ontwerp begroting 2021 – zienswijze
Hûs & Hiem Jaarverslag 2019, ontwerpbegroting 2021 – zienswijze
RKC rapport aanbevelingen doorwerking rapport evenementenvergunningen
Aanwijzingsbesluit (adjunct) griffier
1e tussentijdse rapportage 2020
Notitie Financieel Kader 2021-2024

12.
13.

Oordeelsvormend deel
Herinrichting dorpshuis en bibliotheek
Ontwikkelingsrichting bedrijventerrein Melle Grietjespad

14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
De gemeenteraad vergadert 16 juni 2020 weer in het gemeentehuis. De raadszaal wordt aangepast volgens de
coronamaatregelen (1,5 m afstand). De publieke tribune is nog niet open.
Als u wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan dan kunt tot 12 uur op de dag van de vergadering
contact opnemen met de raadsgriffier, Marja van der Meer, 06-11705296.
De openbare raadsvergadering wordt uitgezonden via SchiermonnikoogTV en http://bestuur.schiermonnikoog.nl
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.

