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Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
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postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.

Voucheractie
Als college van Schiermonnikoog wilden we tijdens de coronacrisis de eilanders graag
bedanken voor hun inzet, betrokkenheid, gemeenschapszin en het naleven van de
maatregelen die waren opgelegd. Eind mei ontving elk huishouden daarom een envelop
op de deurmat met daarin een voucher. Deze voucher konden de eilanders besteden bij
één van de lokale ondernemers. Zo kregen de ondernemers een steuntje in de rug en de
eilanders een aardigheidje in deze moeilijke tijd.
De waarde van niet-ingeleverde bonnen (€1300,--) schonk het college afgelopen
woensdag aan in oprichting zijnde Stichting Voedselbank Schiermonnikoog.

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 sept
15 sept

Raadsbijeenkomst
Raadsvergadering

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.

Nieuwe woningen voor eilanders
De gemeente Schiermonnikoog wil aan de oostkant van het dorp nieuwe
(huur)woningen bouwen. De gemeente, provincie Fryslân en WoonFriesland zien dat
nieuwbouw nodig is om de huisvestingsproblematiek op Schiermonnikoog op te lossen.
Er zijn nu voor verschillende doelgroepen namelijk geen geschikte woningen op de
woningmarkt. De nieuwbouw moet daar een oplossing voor zijn.
Het college publiceert nu het voorontwerp bestemmingplan. Hierin staat waar de
woningen moeten komen, waar wegen komen, enz.
Vanaf 28 augustus 2020 kan iedereen de plannen bekijken via onze website. Ook kunt u
reageren op de plannen.
Dit plan gaat alleen over het gebied waar woningen gebouwd gaan worden. Het gaat
hier niet om het al dan niet bouwen van een busgarage.
Plaats en beeld
Bij het maken van plannen is gekeken naar meerdere locaties. Zowel in het dorp als vlak
daarbuiten. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad gekozen voor Locatie Oost omdat bij de
bouw van de woningen aan de dominee Hasperstraat en Marta Karststraat al rekening is

gehouden met een verdere uitbreiding. De woningen zullen afgestemd worden op de woningen die hier staan.
Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, met daarin afspraken hoe de huizen er ongeveer uit zouden moeten
zien.
Soort woningen
In de Woonvisie 2017 staat dat er onvoldoende aanbod is voor kleine huishoudens (zowel jongeren als starters) met
een laag inkomen. In mindere mate is er ook voorraad nodig voor gezinnen. Senioren zijn, los van de 24 uurs zorg,
momenteel voorzien. Er is vooral behoefte aan sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en middeldure
huurwoningen. Op het nu voorziene gebied kan de gemeente 28 woningen laten bouwen. Hiervan bouwt
WoonFriesland zestien sociale huurwoningen. Daarnaast kunnen er acht dubbele woningen en vier vrijstaande
woningen komen. Er zijn meerdere varianten mogelijk. Het college werkt dit nog verder uit.
Dinsdag 1 september praat de gemeenteraad tijdens een informatieve, beeldvormende raadsvergadering over hoe de
zestien sociale huurwoningen die WoonFriesland gaat bouwen eruit kunnen komen te zien. Een beslissing neemt de
raad dan nog niet. Deze raadsvergadering is online te bekijken via onze website en SchiermonnikoogTV.
Reageren
Heeft u vragen over dit plan of wilt u reageren? Dat kan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Baarda,
via 0519-535050 of a.baarda@schiermonnikoog.nl. U mag ook een afspraak maken om langs te komen.
Wilt u reageren op de plannen? Stuur dan uw reactie naar: gemeente Schiermonnikoog, postbus 20, 9166 ZP
Schiermonnikoog of postbus20@schiermonnikoog.nl.
Reageer voor 2 oktober 2020.

Raadsbijeenkomst op dinsdag 1 september
Volgende week dinsdag informeert het college de raadsleden over een viertal onderwerpen. U kunt deze
raadsbijeenkomst volgen via onze website en SchiermonnikoogTV. De bijbehorende presentaties staan 1 september
ook op onze website.
Het programma is als volgt:
19.00 - 19.45: Voornemen overdracht bevoegd gezag basisschool Yn de mande
19.45 - 20.30: Presentatie WoonFriesland – 16 sociale huurwoningen in woningbouw Oost
20.45 - 21.30: Vernieuwen bewegwijzering
21.30 - 22.15: 1e Fase verduurzaming gemeentelijke gebouwen
De publieke tribune is gesloten, daarom zenden wij deze bijeenkomst uit. De presentaties die deze avond in de
raadszaal worden vertoond kunnen wij niet uitzenden. Wij adviseren u de presentaties te downloaden van de website.
Het is ook mogelijk om na 1 september een papieren versie van de presentatie op te vragen bij de balie.
Als er vragen zijn over deze bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met de griffier, Marja van der Meer, 0611705296 m.vandermeer@schiermonnikoog.nl

Georganiseerde kampvuren
Het college wijzigt het rook- en stookverbod zodat georganiseerde kampvuren op het strand weer zijn toegestaan.
Voor een georganiseerd kampvuur kunt u, net als anders, terecht bij Groepsaccommodaties Schiermonnikoog
(GRAS) en strandpaviljoen Paal 3.
Vanwege de aanhoudende droogte geldt er sinds 18 april 2020 een rook- en stookverbod op Schiermonnikoog. Tot op
dit moment waren er daarom ook geen kampvuren mogelijk op de daarvoor aangewezen locaties op het strand bij
paal 3 en paal 4. Omdat er wel behoefte is om georganiseerde kampvuren te laten plaatsvinden, hebben we
uitgezocht of er mogelijkheden zijn om voor georganiseerde kampvuren een uitzondering te maken. Onder een aantal
strenge voorwaarden is dit nu toegestaan mits er een ontheffing is verleend. Strandpaviljoen Paal 3 en
Groepsaccommodaties Schiermonnikoog (GRAS) zijn al jaren in het bezit van een kampvuurontheffing. Voor het
organiseren van een kampvuur kunt u daarom het beste contact met hen opnemen

Op verzoek langer uitstel betaling Toeristenbelasting 2020 voor ondernemers
Het college heeft besloten dat ondernemers, op verzoek, uitstel kunnen krijgen voor de aanslagen OZB nietwoningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting voor het jaar 2020. Er geldt echter wel een beperking
ten opzichte van de regeling zoals die geldt tot 1 september 2020. Bij deze nieuwe regeling dient gemotiveerd te
worden aangeven, door overlegging van bijvoorbeeld reserveringsgegevens en voorlopige financiële resultaten, op
welke inhoudelijke gronden verlenging wordt gevraagd en voor welk percentage.
De in maart 2020 vastgestelde bijzondere regeling, die erin voorzag dat ondernemers op verzoek uitstel van betaling
van diverse gemeentelijke belastingen konden krijgen tot 1 september 2020, vervalt hiermee.
Meer informatie over deze uitstelregeling voor ondernemers vindt u op onze website.

Calamiteitentelefoon gemeentelijke buitendienst
Voor spoedmeldingen buiten kantooruren (weekenden, zon- en feestdagen, etc.), die niet kunnen wachten tot de
eerstvolgende werkdag belt u met de calamiteitentelefoon op het telefoonnummer: 0519-535059.
Het nummer is bedoeld voor het melden van ernstige storingen of calamiteiten, waarvoor de buitendienst direct moet
worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld gevaarlijke situaties aan de weg, omgewaaide bomen, ernstige wateroverlast, e.d.

Toelage uitwonende studenten
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van
maximaal €160,77 per maand.
Het betreft de 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.
Bij een inkomen lager dan € 36.088,27 ontvangt u de maximale toelage. Is uw iets inkomen hoger dan dit bedrag, dan
neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af.
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.
Aanvragen toelage
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar 2020/2021 moet voor 1 maart 2021 bij de gemeente binnen zijn.
Bij het aanvraagformulier moeten ook een aantal bijlagen ingeleverd worden:
Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft
ingevuld;
 Een inkomens verklaring van de belastingdienst van het kalenderjaar 2018 waar uw verzamelinkomen uit blijkt.
Op te vragen bij de belastingdienst via
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring




De gemeentelijke toelage uitwonende studenten kan digitaal worden aangevraagd via onze website.
De afhandeling van deze toelage gebeurt bij de gemeente Ameland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
het telefoonnummer 0519 555 555 of info@ameland.nl

Bekendmakingen
Voorontwerp Bestemmingsplan Schiermonnikoog - Woningbouwlocatie Oost
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en
de gemeentelijke inspraakverordening, bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan “Schiermonnikoog –
Woningbouwlocatie Oost” (NL.IMRO.0088.BPSchierOost-VO01) voor een ieder ter inzage ligt.
Inhoud
Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van een uitbreidingslocatie ten oosten van de Oosterreeweg, direct
aansluitend aan de Dominee Hasperstraat en de Martha Karststraat waar de gemeente Schiermonnikoog 28 woningen wil
realiseren. Indicatief onderverdeeld in 16 sociale huurwoningen, 8 dubbele woningen en 4 vrijstaande woningen.
Inzien
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 28 augustus 2020 tot 2 oktober 2020 gedurende een
periode van zes weken, bij de Publieksbalie van het gemeentehuis te Schiermonnikoog tijdens openingstijden. Na afspraak via het
algemene telefoonnummer (0519) 535050 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het voorontwerp
bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen via onze website.
Reageren
Binnen de genoemde termijn van zes weken kunnen ingezetenen en andere belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie
indienen. Deze kunt u richten aan:
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog
onder vermelding van “inspraak voorontwerp bestemmingsplan Woningbouwlocatie Oost” en uw adresgegevens. Voor mondelinge
reacties kunt u een afspraak maken met de heer Anton Baarda. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer (0519) 535081. (27-82020)
Melding klein evenement: sponsorloop
Op woensdag 2 september 2020 vindt er van 11:00 tot 12:00 uur een kleinschalige sponsorloop plaats voor kinderen tot en met de
leeftijd van 12 jaar op de locatie F.H. Gasaustraat / Kantjeblom te Schiermonnikoog. (27-8-2020)
Wijziging drank- en horecavergunningen (viermaal):
• De burgemeester heeft besloten de drank- en horecavergunning te wijzigen (gewijzigd aanhangsel) van restaurant
Ambrosijn, Langestreek 13, 9166 LA te Schiermonnikoog. (27-8-2020)
• De burgemeester heeft besloten de drank- en horecavergunning te wijzigen (gewijzigd aanhangsel) van hotel Duinzicht,
Badweg 17, 9166 ND te Schiermonnikoog. (27-8-2020)
• De burgemeester heeft besloten de drank- en horecavergunning te wijzigen (gewijzigd aanhangsel) van V.V. De Monnik,
Duinpad 3, 9166 NL te Schiermonnikoog. (27-8-2020)
• De burgemeester heeft besloten een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet te verlenen aan
havenpaviljoen Wad Anderz, gevestigd aan de Reeweg 25, 9166 PW te Schiermonnikoog. (27-8-2020)
Wijzigingsbesluit Rook- en stookverbod
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog;
overwegende dat:
- zich op het strand, tussen paal 3 en paal 4, op veilige afstand van de duingebieden, speciaal voor kampvuren ingerichte
stookplaatsen bevinden;

- deze kampvuren al jaren georganiseerd plaatsvinden onder coördinatie van twee vaste partijen;
- het is gebleken dat het toestaan van kampvuren op die speciaal daarvoor ingerichte stookplaatsen ten tijde van een rook- een
stookverbod tegen strenge voorschriften mogelijk is;
- de formulering van het huidige rook- en stookverbod hier echter geen ruimte voor biedt; en,
- deze overwegingen aanleiding geven om de formulering van het rook- en stookverbod, zoals vastgesteld op 18 april 2020, te
wijzigen,
Besluit:
Het op 18 april 2020 genomen besluit tot het instellen van een rook- en stookverbod tekstueel als volgt te wijzigen:
“In verband met de aanhoudende droogte op grond van artikel 2:11 en artikel 5:17 van de Algemeen Plaatselijke Verordening
(APV) met ingang van 18 april 2020 een rook- en stookverbod in te stellen.
Rookverbod
- Dit verbod houdt in dat het op Schiermonnikoog, op grond van artikel 2.11, eerste lid APV met ingang van 18 april 2020 verboden
is om in de bossen, duingebieden, overige natuurgebieden alsmede voor de wegen met bijbehorende bermen buiten het dorp, of
binnen een afstand van dertig meter daarvan, te roken.
Stookverbod
- Op grond van art. 5:17 APV is het verboden om vuur te stoken in de open lucht, tenzij hiervoor ontheffing is verleend. Het
stookverbod houdt in dat er met ingang van 18 april 2020 geen nieuwe ontheffingen op grond van art. 5:17 APV worden verleend
en dat reeds verleende ontheffingen worden ingetrokken, met uitzondering van de ontheffingen die zijn verleend voor
georganiseerde kampvuren op de daarvoor ingerichte stookplaatsen op het strand, tussen paal 3 en paal 4.
Bovendien is het op grond van artikel 2.11, tweede lid APV verboden om in de bossen en duingebieden, of binnen een afstand van
honderd meter daarvan voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen
of te laten liggen.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en in navolging van het advies van de Veiligheidsregio Fryslân zal het rookverbod
worden beëindigd.”
Verleende omgevingsvergunning Langestreek 18
Verleende omgevingsvergunning voor de activiteit(en): Bouwen van een bouwwerk. Project: Vervangen en vergroten van de
berging. (26-8-2020)
Verleende omgevingsvergunning Zwarte Duinenweg 2
Verleende omgevingsvergunning voor de activiteit(en): Bouwen van een bouwwerk; Gebruik in strijd met het bestemmingsplan.
Project: Veranderen en vergroten van de recreatiewoning. (26-8-2020)
Buiten behandeling laten aanvraag omg. vergun. Jacobspad 6
Besluit genomen om ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling te laten. De aanvraag voor een
omgevingsvergunning had betrekking op de activiteit(en): Bouwen; Project: Realisatie schuur. (26-8-2020)
Melding klein evenement 'Matinee Duinconcert', strandhotel Om de Noord
Op zondag 23 augustus vindt er een 'Matinee Duinconcert' plaats van 14:00 tot uiterlijk 17:00 uur op het terras van strandhotel Om
de Noord aan de Badweg 117 te Schiermonnikoog. (18-08-2020)
Omgevingsvergunning kappen Karrepad 9
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van een blauwe spar op het perceel
Karrepad 9. De boom staat erg scheef en helt over richting de buren, Karrepad 7. De kans op omwaaien bij storm is reëel. (19-082020)
Omgevingsvergunning kappen Oosterreeweg 32
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van 6 berken en 1 kastanjeboom op het
perceel Oosterreeweg 32. De berken staan veel te dicht op elkaar en belemmeren elkaars groei. Ook staan ze te dicht bij de
woning. Met de kap van een aantal berken kunnen de overige bomen weer tot bloei komen. De kastanje is volledig uitgegroeid en
hangt over de tuin van de buren. (19-08-2020)
Omgevingsvergunning kappen Voorstreek 30
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van een kers op het perceel Voorstreek 30.
De boom is dood. (19-08-2020)
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.

