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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
7 juli om
19.30
uur
13 aug

Raadsvergadering

Raadsvergadering 7 juli start om 19.30 uur
De raadsvergadering van dinsdag 7 juli begint om 19.30 uur.

Ze zijn er: Verhalen over de oorlog
Op 11 juni verscheen het boekje “Ze zijn er”. Een boek met verhalen
over de oorlog door de ogen van kinderen op Schiermonnikoog. Alle
schoolkinderen ontvingen het boekje als aandenken aan 75 jaar
vrijheid. Voor eilanders (1 per huishouden) is het boekje gratis af te
halen bij de balie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 8.30
en 12.00 uur.

Rapport containerramp MSC Zoe
Donderdag verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor de
Veiligheid over de containerramp met de MSC Zoe. De Waddenburgemeesters zijn blij
met de aanbevelingen die de Onderzoeksraad doet. Veel van de aanbevelingen zijn de
zorgen die de Waddenburgemeesters eerder uitten naar aanleiding van de
containerramp in januari 2019. Een van de aanbevelingen is bijvoorbeeld om bij slecht
weer de zuidelijke zeeroute te mijden. Het volledige rapport en de aanbevelingen zijn
terug te vinden op de website van de Onderzoeksraad:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/13223/veilig-containertransport-ten-noorden-vande-waddeneilanden.-lessen.

Hij is er: de Groene Brief!
Bij deze nieuwsbrief vindt u de eerste Groene Brief. Hierin staat dat we samen met u
willen nadenken over hoe een duurzaam en zelfvoorzienend Schiermonnikoog eruit
zou kunnen zien. U mag zelf aan de slag om een duurzaam Schiermonnikoog te
verbeelden. Ook vragen we u een enquête over duurzame energie in te vullen.
We wensen u veel leesplezier.

Energieadviseur

Centrum deze zomer afgesloten voor autoverkeer
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.

Om fietsers, voetgangers en winkelend publiek meer de ruimte te geven, heeft het
college besloten het centrum van het dorp twee maanden (juli en augustus) meer
autoluw te maken. Dit betekent dat we een deel van het centrum afsluiten voor
gemotoriseerd verkeer dat hier niet hoeft te zijn (geen bestemming heeft). We gaan dit
aangeven met borden. Het afgesloten gebied staat aangeven op de kaart. Bussen en
(ander) gemotoriseerd verkeer dat hier wel moet zijn, kunnen hier blijven rijden.
In de nieuwsbrief van 8 mei vroegen we u om te reageren op het plan om het centrum
deels af te sluiten. We hebben hierop twaalf reacties ontvangen. Het merendeel was
positief. Een aantal mensen wil zelfs verder gaan. Anderen hebben twijfels bij de
haalbaarheid van het plan. Het college wil het plan nu uitvoeren en dit najaar evalueren.
In het hoogseizoen kan het in de Middenstreek en het centrum van het dorp soms erg
druk zijn. Klein en langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) moet op een aantal
plaatsen de weg delen met groot en zwaar verkeer (bussen, vrachtverkeer, auto’s en
taxi’s). Wij krijgen reacties dat inwoners en gasten de situatie soms onoverzichtelijk
vinden en het onveilig aanvoelt.
Wij beseffen dat een totaal autovrij centrum niet mogelijk is. Voor een aantal situaties
geldt een uitzondering. Zo blijven woningen, bedrijven en logeeraccommodaties
bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer (bestemmingsverkeer) en blijven de huidige
busroutes bestaan. Ander (doorgaand) gemotoriseerd verkeer kan gebruik maken van
de overige wegen (Langestreek, Oosterreeweg, Paaslandweg en Burgemeester van de
Wormstraat).
De gemeenteraad, bewoners van het af te sluiten gebied en ondernemers ontvangen
een brief over de afsluiting. Ook volgt nog een officieel verkeersbesluit.

Kaart van autovrij gebied

Gebieden met geslotenverklaring voor motorvoertuigen - met uitzondering van bestemmingsverkeer en bussen.

Tijdelijke verhoging subsidiebedragen energiebesparing
Per 1 juni 2020 zijn de subsidies die u kunt aanvragen in het kader van de SEEH (subsidie energiebesparing eigen
huis) tijdelijk verhoogd. De tijdelijke verhoging geldt van 1 juni tot en met 31 december 2020. De SEEH is beschikbaar
voor particuliere woningeigenaren én Vereniging van Eigenaren.
Isolatiemaatregelen voor dak, gevels, vloeren en glas komen in aanmerking voor deze subsidie. Ook aanvullende
isolatiemaatregelen voor ventilatiesystemen of waterzijdig inregelen van uw CV ketel komen in aanmerking. Voor een
volledig overzicht van de maatregelen én de voorwaarden, kijkt u op de website van RVO of neemt u contact op met
het Duurzaam Bouwloket. Benieuwd welke maatregelen voor u voordelig kunnen zijn? We gaan vanaf 13 augustus
2020 weer starten met het Energie advies op Maat. Voor een afspraak kunt u mailen naar
postbus20@schiermonnikoog.nl of kijk op onze site voor beschikbare data.

Energieadvies op Maat gaat weer van start
Na een korte pauze in verband met de COVID-19 maatregelen, komt op donderdag 13 augustus de Energieadviseur
weer naar het eiland (bij voldoende aanmeldingen). De Energieadviseur geeft u op maat advies over de woning. Hij of
zij kijkt naar de staat van de woning en de bijbehorende installaties. Na het bezoek ontvangt u een rapportage met
aanbevelingen om uw huis duurzamer en comfortabeler te maken. Onder de kop Duurzaam Eiland op de webpagina
van de gemeente vind u meer informatie over het Energieadvies op maat.

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 aanschaffen en dan een
deel van uw aankoopbedrag terugvragen bij de gemeente. U kunt ook gebruik maken van een combi-pakket dat de
gemeente Schiermonnikoog met de firma Wildkamp BV heeft samengesteld. Dit pakket bestaat uit tonnen en vaten
van gerecycled plastic.
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.

Zorg & Welzijn
Wijkmaatschappelijk werker op vakantie
Maatschappelijk werker Yvonne Kolster is van 27 juni t/m 19 juli op vakantie. Als de coronamaatregelen dit toelaten is
zij na haar vakantie op woensdag en donderdag werkzaam op het eiland. Tijdens haar vakantie kunt u voor vragen
contact opnemen met coördinator Lineke Nienhuis (06-11617657) of met de frontoffice van SMWF (088-5335353).

Jongens- en meisjesclub
In januari van dit jaar zijn de jongens- en meisjesclub van start gegaan en vanaf de eerste keer werden beide
activiteiten goed bezocht en gewaardeerd. Jammer genoeg kwam er begin maart een abrupt einde aan deze
activiteit.. Nu we onder bepaalde voorwaarden wel weer bij elkaar mogen komen, nodigen we jongeren uit voor een
gezellige afsluiter van het seizoen. Ook willen we alvast vooruitkijken naar volgend seizoen en daarom is er ook een
activiteit voor de jongeren van klas 1 en 2 van de IBS.
Wanneer: Dinsdagavond 30 juni start 17.00 uur
Wie: jongens en meisjes van klas 1 en 2 van de IBS.
Wanneer: Donderdag 2 juli start 15.30 uur.
Wie: meisjes van de meisjesclub.
Wanneer: Vrijdag 10 juli start 17.00 uur.
Wie: jongens van de jongensclub (gr. 6,7,8).
Aanmelden voor 30 juni en 10 juli kan bij Ilse van Delden (jongerenwerker). Dit kan via een appje of een berichtje, 0611603348. Een aantal jongeren hebben dit al gedaan, zij staan al op de lijst. Er zijn geen kosten aan verbonden!

Bekendmakingen
Raadsvergadering 7 juli 2020
Op dinsdag 7 juli wordt om 19.30 uur (half acht) in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2020

5.

Mededelingen
Besluitvormend deel

6.

Herinrichting dorpshuis en bibliotheek

7.

Ontwikkelingsrichting bedrijventerrein Melle Grietjespad

8.

Lijst van ingekomen stukken

9.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve

10.

Samenwerking Waddeneilanden

11.

Duurzaamheid

12.

Vragenuur

13.

Afscheid raadslid de heer B. Korendijk

14.

Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
In verband met de coronamaatregelen is de publieke tribune gesloten. De vergadering is
openbaar en wordt uitgezonden via http://bestuur.schiermonnikoog.nl en Schiermonnikoog TV.
Ieder kan in de vergadering gedurende vijf minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Degene die van dit recht gebruik wil maken, meldt dit vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan de
griffier, via telefoonnummer 06-11705296.

Standplaatsvergunning strandactiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders heeft een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een
standplaats op het Activiteitenstrand, locatie Badweg 92, 9166 NK te Schiermonnikoog, ten behoeve van het
aanbieden van diverse sport- en wateractiviteiten. 24-06-2020
Verleende omgevingsvergunning Kooipad 1
Verleende omgevingsvergunning voor het verplaatsen en veranderen van de recreatiewoning en de
berging/dagrecreatieruimte. (24-06-2020)
Beslistermijn opgeschort omgevingsvergunning Heereweg 12
Op verzoek van de aanvrager is de beslistermijn met 4 weken opgeschort.
Project: Verbouw van De Herdershut. (24-06-2020)
Omgevingsvergunning kappen Karrepad 7
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend 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 aangrenzende woning. (24-06-2020)
Verleende omgevingsvergunning Middenstreek 43
Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging (vervanging na brand). (09-06-2020)
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.

