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Meer ijzers in het vuur voor financiële steun
De leefbaarheid op de Waddeneilanden staat door de coronacrisis extra onder druk.
Daarom stuurden De Waddeneilanden begin juni een brandbrief naar het Rijk voor een
steunpakket om de eilandeconomieën weerbaarder te maken voor de toekomst. De
Waddengemeenten zijn, met steun van de provincie Fryslân en Noord-Holland, blijvend
in gesprek met onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken om aandacht te
vragen voor coronaproblemen, werkgelegenheid en daarmee leefbaarheid op de
eilanden.
Op korte termijn vraagt het Samenwerkingsverband uitstel of kwijtschelding van
heffingen voor door coronamaatregelen getroffen bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in antwoord op vragen in de
Tweede Kamer hierover gezegd dat het kabinet op dit moment geen reden ziet een
apart noodfonds voor de Wadden op te richten omdat de coronaproblematiek ook op
andere plaatsen in Nederland speelt. Dat is teleurstellend maar daarmee is het niet
gedaan.
De Waddeneilanden hebben namelijk meer ijzers in het vuur. 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. Het kan
daarbij gaan om logistieke concepten, zoals duurzaam vervoer op de eilanden en
circulaire afvalverwerking, maar ook meer mogelijkheden om op afstand vanaf een
eiland te werken. Om dit te realiseren zijn De Waddeneilanden met steun van de
provincie Fryslân en Noord-Holland, blijvend in gesprek met onder andere het ministerie
van Binnenlandse Zaken.
De Waddeneilanden hebben overigens nog geen officieel antwoord ontvangen op de
verstuurde brief en blijven zich hoe dan ook intensief inzetten voor leefbaarheid op de
Waddeneilanden.
De brief aan het Rijk kunt u nog lezen bij de nieuwsberichten op onze website.

Ondersteuning voor horeca-app
Een aantal eilander jongeren (eilanders en horeca-medewerkers) ontwikkelt een
applicatie voor de smartphone die horecagasten eenvoudig kan spreiden over
verschillende horecagelegenheden op Schiermonnikoog.
De initiatiefnemers testen de app vanaf dit weekend op Schiermonnikoog. In de test
doen dertien eilander ondernemingen mee. Mogelijk kan de app daarna ook in andere
delen van Nederland worden ingezet.
Gasten kunnen via de app Samen op Stap zien bij welke eilander horeca het druk is.
Ook kunnen ze direct een reservering maken en de nu verplichte gezondheidscheck
doen. Voordeel hiervan is dat direct duidelijk is waar nog een tafel vrij is en er niet
onnodig rijen ontstaan bij horecagelegenheden, waardoor er minder gezondheidsrisico
is. Voor de ondernemer biedt de app een overzicht van de bezetting en de
reserveringen.
Dit mooie initiatief van de ondernemende jongeren is mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Schiermonnikoger Ondernemers Vereniging en de gemeente
Schiermonnikoog. Kijk voor meer informatie op de website: https://samenopstap.app/

Denkrichting Melle Grietjespad
Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad over de mogelijke toekomst van het
Melle Grietjespad. Het college benadrukte dat nog geen antwoord is te geven op alle
vragen die er leven onder de raadsleden. Het voorstel is namelijk een denkrichting. Het
college neemt raadsleden en bevolking namelijk graag mee in de uitwerking van de
plannen, maar zoekt eerst goedkeuring om in de voorgestelde richting te denken en
meer uit te kunnen werken.
Als de gemeenteraad instemt met de voorgestelde denkrichting, kan het college verder
aan de slag. Bij het uitwerken zullen dan antwoorden op veel vragen komen. Ook zal
dan duidelijk moeten worden of de locatie Melle Grietjespad geschikt is voor het
onderbrengen van bijvoorbeeld een busremise en/of andere bedrijvigheid.
Achtergrondinformatie is in te zien via onze website.

Toelage uitwonende studenten
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van
maximaal €160,77 per maand. Dit is bedoeld voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en
wonen. Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO)
komen hiervoor in aanmerking.
Kijk voor meer informatie en het aanvragen van deze toelage in het snelmenu op onze website.

Breng uw eigen biodiversiteitsproject in kaart
De provincie Fryslân werkt momenteel aan een biodiversiteitsherstelprogramma. Zij willen hiervoor in kaart brengen
wat er allemaal al gebeurt op het gebied van biodiversiteit. Grote en kleine initiatieven in buurten en straten, in de
openbare ruimte, bij u thuis of in boerenland en op bedrijventerreinen, alles telt mee. Zijn er initiatieven bij u in de
buurt? Dan kunt u dit doorgeven.
Het biodiversiteitsherstelprogramma is een programma ter verbetering van de biodiversiteit waar allerlei mensen en
organisaties aan meewerken. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden voor herstel van de snel afnemende
biodiversiteit.
Samen met de FMF (Friese Milieufederatie) en Kening (voorheen Kening van ‘e Greide) inventariseert de Provincie
alle initiatieven in de provincie. Ecologisch bureau Altenburg&Wymenga brengt alles in kaart en analyseert de
gegevens.
Deze analyse moet uiteindelijk zorgen voor verbetering van de biodiversiteit.
Kent u initiatieven in uw buurt? Laat het weten, want het zou jammer zijn als uw initiatief zou ontbreken op deze
interactieve kaart. U kunt hiervoor contact opnemen met: Marieke van Dorp 06-86875538 of Marcia de Graaff 0612391229. Email: info@biodiversiteit.frl

Militaire oefeningen
Van 22 juni tot en met 3 juli 2020 vindt er een militaire oefening plaats. Deze oefening speelt zich af op het militaire
oefenterrein de Marnewaard en in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en
Groningen. Het betreft een oefening waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en/of helikopters aansturen. In
het weekend van 27 en 28 juni wordt niet geoefend.
Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘ documenten’ ,
of op NOS teletekst pagina 766.
Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is
het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

Bekendmakingen
Aanvraag omgevingsvergunning Langestreek 38
Wijzigen hekwerk beschermd in dorpsgezicht tevens rijksmonument. (17-6-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Zwarteduinenweg 2
Verbouw/uitbreiding recreatiewoning. (17-6-2020)
Vergunningsvrij - Langestreek om de Noord 12A
Legalisatie van de mantelzorgsituatie. (17-6-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Jacobspad 6
Realisatie schuur. (17-6-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen perceel Karrepad 7
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een dennenboom op het perceel Karrepad 7. De boom is
volledig uitgegroeid. Ook vallen er regelmatig takken uit en ontneemt de boom veel lichtinval van de woning Karrepad
7. (16-6-2020)
Omgevingsvergunning kappen perceel Karrepad 6
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van een populier op het
perceel Karrepad 6. De boom groeit helemaal scheef en er vallen takken uit. Ook is de boom volledig uitgegroeid. Het
risico van omwaaien bij harde wind of storm is groot. (16-6-2020)
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.

