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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
13 aug

Energieadviseur

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.

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.
Beste Eilanders,
Het is gezellig en druk op het eiland. Vakantie in eigen land is heel populair, dat merken
we hier ook, gelukkig kunnen onze ondernemers weer volop aan de bak. Het eiland is in
vakantiestemming en dan lijkt Corona soms ver weg. Helaas is corona dichter bij dan
ons lief is en moeten we er ernstig rekening mee blijven houden. Belangrijk blijft om je
aan de onderstaande regels van de veiligheidsregio te houden.
Eilanders en gasten moeten alert en voorzichtig blijven om zo met elkaar het virus hier
geen kans te geven.
Ook in Friesland is het coronavirus aanwezig en helaas is het niet uitgesloten dat ons
eiland wordt getroffen door besmetting(en).
Er is geen enkele reden om de landelijke maatregelen en richtlijnen in Friesland en dus
ook op Schiermonnikoog lichter en nonchalanter op te vatten. Vraag je bij alles af wat je
doet: breng ik hiermee de gezondheid van kwetsbare groepen in gevaar? Lopen wij het
risico dat bij te veel mensen op een kluitje er een corona-brandhaard uitbreekt waardoor
toeristen wegblijven uit angst voor besmetting en onze ondernemers weer terug bij af
zijn?
Alle inwoners, ondernemers en bezoekers van ons eiland spelen een sleutelrol in de
huidige fase van de coronacrisis. In deze fase zien we het aantal besmettingen weer
toenemen met de nodige risico’s van dien. Laten we met elkaar dit virus bestrijden door
alert te blijven op de 1.5 meter afstand houden en ons verantwoordelijk te gedragen. Dat
vraagt veel van ons, maar is en blijft noodzakelijk om erger te voorkomen. Het virus is
er, we moeten het virus onder controle zien te houden en daarvoor moeten we de
richtlijnen blijven volgen.
Het is nog niet gedaan!
Wij rekenen op uw medewerking, alvast onze hartelijk dank daarvoor in ons aller belang!
Met vriendelijke groet, Namens het college
Ineke van Gent (burgemeester)

Testen op corona
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van
het virus en beschermen we elkaar. Inwoners en toeristen op de Waddeneilanden worden door een huisarts getest.
Je maakt de testafspraak dan direct bij de huisarts en niet via het landelijk nummer. Bel de huisartsenpraktijk op
0519-712400, tussen 8.30-9.30 of tussen 13.30-14.30 uur.

Planning raadsvergaderingen na de zomer
De gemeenteraad vergadert na de zomer op:
1 sep (beeldvormend)
15 sep
29 sep (beeldvormend)
13 oktober
3 nov (beeldvormend)
10 nov (begroting)
17 nov
1 dec (beeldvormend)
15 dec

Groene Brief: wat gebruikt Schiermonnikoog aan stroom en gas?
Bij deze nieuwsbrief verschijnt de tweede Groene Brief. Hierin staat hoeveel energie we op het eiland gebruiken.
Deze informatie kunt u gebruiken bij uw verbeelding van een duurzaam en zelfvoorzienend Schiermonnikoog.
Stuur uw droom van een duurzaam Schiermonnikoog naar: duurzaam@schiermonnikoog.nl
Op onze website staan filmpjes van eilanders die meer duurzaam leven en wonen.
We wensen u veel lees- en kijkplezier.

Huurwoning beschikbaar Bouwes Tieuwn 3
Er komt per 23 augustus 2020 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 10 augustus 2020 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs van
€ 619,01. Inclusief servicekosten van € 5,61 komt de bruto huurprijs op € 624,62. Komt u in aanmerking voor
huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 619,01.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2, waarvan één op de b.g.
13,35 en 22,74 m²
23,35 m²
11,66 m²
Ja
Ja
Tuin en terras

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 9 augustus 2020 aanstaande. U kunt alleen
reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de
reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is
toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Bouwes Tieuwn 3 is een seniorenwoning. Er zijn twee
volwaardige slaapkamers, één boven en één beneden. Er is één badkamer op de begane grond. Er mogen alleen
huishoudens van maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als passend/
geschikt gezien voor woningzoekenden met een medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 06-11747797.

Ga direct aan de slag, samen met de energieadviseur
Heeft u de Groene Brief gelezen en wilt u direct wat doen voor een duurzamer eiland? Maak dan een afspraak met de
energieadviseur die 13 augustus naar het eiland komt.
Maak een afspraak voor een Energieadvies op Maat door een e-mail te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl
of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een e-mailbevestiging met daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u
langskomt. De gemeente Schiermonnikoog betaalt mee aan het Energieadvies op Maat. Wanneer u binnen 12
maanden na het energieadvies voor minimaal € 1000,- in duurzame maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van
het Energieadviesgesprek (€ 200,-) terug. Lees de voorwaarden op onze website.

IMF-subsidie voor 12 projecten op de Friese Waddeneilanden
In de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) investeert de provincie Fryslân in 12 projecten op de Friese
eilanden. Het gaat om een bedrag van ruim € 178.000,-. Met deze bijdrage wordt ruim € 587.000,- op de eilanden
geïnvesteerd. Maar liefst vijf projecten zijn van Schiermonnikoog.
Ontmoetingsplek Ons Centrum
Op Schiermonnikoog maken veel partijen gebruik van het dorpshuis Ons
Centrum. Stichting Ons Centrum, Stichting bibliotheek Noord Fryslân en de
gemeente Schiermonnikoog willen de sociale samenhang en de
leefbaarheid op het eiland vergroten door de bibliotheek op te laten gaan in
het dorpshuis. Door het openbreken van muren wordt het gebouw een
multifunctionele accommodatie met een eigentijdse invulling. Zo ontstaat er
een gezellige ontmoetingsplek voor eilanders en toeristen.
Schiere oesterzwammen
Sinds 2017 heeft Schiermonnikoog een Pluktuin waar op duurzame wijze
lokaal groente, kleinfruit en bloemen worden geteeld. Binnenkort wordt daar het duurzaam telen van oesterzwammen
aan toegevoegd, een initiatief dat al eerder in gang was gezet op het eiland en nu wordt voortgezet. Het koffiedik uit
grotendeels alle horeca op het eiland en ook van de veerboten wordt gebruikt als voedingsbodem voor de zwammen.
Het resultaat, heerlijke oesterzwammen, is te proeven bij een deel van de lokale restaurants.
Speel-O-theek
Binnenkort kan er op Schiermonnikoog online speelgoed worden uitgezocht en geleend. De Stichting Lytje Willem
breidt haar aanbod aan sport- en spelmateriaal uit. De speel-O-theek zal te vinden zijn in het magazijn van de
stichting dat hiervoor wordt ingericht.
Literatuurprijs Schiermonnikoog
Stichting Noorderbeeld richt zich op culturele evenementen op Schiermonnikoog. De stichting wil aandacht vragen
voor het Zeer Korte Verhaal binnen de Nederlandse Literatuur. De stichting schrijft een prijsvraag uit. Op 19
september 2020 is de prijsuitreiking op het eiland met als speciale gast “de uitvinder” van het genre, de heer A.L.
Snijders.
Inrichting informatievoorziening Zuidertoren
Het silhouet van Schiermonnikoog wordt vooral bepaald door de beide torens van het eiland, de rode en de witte.
De witte is de Zuidertoren die verschillende functies heeft gehad, zoals vuurtoren, watertoren en de laatste jaren als
zendmast. De Stichting Behoud Zuidertoren heeft in juni 2018 de toren overgenomen. In 2019 is (met IMF subsidie)
de buitenruimte aangepakt en opnieuw ingericht. Nu ligt er een aanvraag om de toren zelf geschikt te maken voor
bezichtiging. Daarbij wil de Stichting ook de bezoeker informeren over het eerdere gebruik en andere
wetenswaardigheden.
Iepen Mienskipsfûns
Voor de 3e tender in 2020 kan vanaf maandag 7 september tot en met donderdag 1 oktober (17.00 uur) subsidie uit
het IMF worden aangevraagd. Ook dan is weer de voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de
leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Bekendmakingen
Verleende evenementenvergunning kortstondig muziekoptreden Paal 3
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor een muziekoptreden ter aanvulling op de
terrasfunctie van strandpaviljoen Paal 3, op woensdag 29 juli 2020 van 20:00 tot 22:00 uur. (30-07-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen perceel Oosterreeweg 32
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van 6 berken op het perceel Oosterreeweg 32. De bomen staan
te dicht op elkaar en belemmeren daarom elkaars groei. (28-07-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen perceel Karrepad 9
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een den op het perceel Karrepad 9. De boom is volledig
uitgegroeid en staat erg scheef. De kans op omwaaien bij storm is erg groot. (28-07-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Voorstreek 30
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een kersenboom op het perceel Voorstreek 30. De boom is
dood. (28-07-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Badweg 67A
Ingediende aanvraag voor het Plaatsen van een tijdelijke unit personeelshuisvesting. (29-07-2020)

Aanvraag omgevingsvergunning Reeweg 11
Ingediende aanvraag voor Brandveilig gebruik Reeweg 11. (29-07-2020)
Verleende omgevingsvergunning Noorderstreek 4
Verleende omgevingsvergunning voor Bouwen fietsenschuur (29-07-2020)
Verleende omgevingsvergunning Langestreek 72
Verleende omgevingsvergunning voor verbouw woning (29-07-2020)
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.

