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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: 0519-535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
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
Benader ons, i.v.m. de coronamaatregelen zoveel mogelijk
telefonisch.
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 okt
29 okt

Digitale raadsvergadering
De vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van dinsdag 13 oktober
2020 vindt digitaal plaats. Dit betekent dat alle deelnemers aan de raadsvergadering, die
anders in de raadszaal zitten, apart vanaf een thuiswerkplek via een videoverbinding
vergaderen.
Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via het internet. Op onze website
http://bestuur.schiermonnikoog.nl staat bij de raadsvergadering een link naar de
uitzending. De digitale raadsvergadering (via het programma Starleaf) werkt niet goed
via Internet Explorer. U kunt de uitzending wel volgen via Chrome. Tip: zet het
luidsprekertje aan om geluid te krijgen.
De vergadering is ook te volgen via SchiermonnikoogTV.
Inspreken in de digitale raadsvergadering
Inspreken is ook mogelijk tijdens de digitale vergadering. Want de gemeenteraad vindt
het belangrijk dat burgers vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen maken over
onderwerpen op de raadsagenda. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de
griffier, Marja van der Meer, 06-11705296 / m.vandermeer@schiermonnikoog.nl. U kunt
inspreken tijdens de digitale vergadering of een schriftelijke bijdragen aanleveren die in
de vergadering wordt voorgelezen.

Ondertekening intentieverklaring voor start vorming Leer- en
Ontwikkelcentrum 0-16 jaar
Bestuurders van de twee eilander scholen en de gemeente ondertekenden dinsdag 6
oktober een intentieverklaring. Hiermee bekrachtigen zij hun samenwerking om een
Leer- en Ontwikkelcentrum 0-16 jaar op Schiermonnikoog te ontwikkelen.

Raadsvergadering
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.

Geert van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder Inspecteur Boelensschool,
Cor van der Kolk, voorzitter SWS Yn de mande en Erik Gerbrands,
wethouder, ondertekenen de intentieverklaring

Leer- en Ontwikkelcentrum 0-16 jaar
De gemeente, de Inspecteur Boelensschool en SWS Yn de mande hebben al een aantal
jaar de ambitie een Leer- en Ontwikkelcentrum 0–16 jaar (hierna: LOC) op te zetten. Met
deze intentieverklaring bekrachtigen betrokken partijen dat zij zich gezamenlijk zullen
inspannen om deze doelstelling te bereiken door in dit (voor)traject de inhoudelijke
samenwerking voor een doorgaande leerlijn van 0-16 jaar vorm te gaan geven.
Een LOC is een voorziening voor kinderen van 0-16 jaar met een totaal aanbod op het
gebied van onderwijs en kinderopvang op basis van de volgende uitgangspunten: één
educatieve en pedagogische visie met doorlopende leerlijnen, uitgevoerd door één team
dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kinderopvang met één leidinggevende voor
een eenduidige aansturing op de locatie.

Inhoudelijke samenwerking
De teams van de Inspecteur Boelensschool en SWS Yn de mande starten aansluitend met de ondertekening van de
intentieverklaring aan een traject voor een inhoudelijke samenwerking. Doelstelling hierbij is om te komen tot een
gezamenlijke visie op het onderwijs en werkwijze binnen het LOC. De wens is om dit in mei 2021 gereed te hebben
zodat in het volgende schooljaar volgens deze principes gestart kan worden.
Huisvesting
Beide scholen wensen in de toekomst vanuit één schoolgebouw samen te werken. De gemeente zal een
haalbaarheidsonderzoek opstarten waarin de mogelijkheden om te komen tot één schoolgebouw worden verkend. Bij
dit proces zullen de beide scholen en de peuter-/kinderopvang nauw worden betrokken. Ook zal worden bekeken of
het gebouw door andere samenwerkingspartners kan worden gebruikt.

Mondkapje
In winkels en andere publieke binnenruimtes is het dringende advies een mondkapje
te dragen. Doe dat ook op Schiermonnikoog.

Coronamaatregelen supermarkt
In de supermarkt van Schiermonnikoog zijn een aantal noodzakelijke
coronahuisregels:
• doe uw boodschappen alleen (m.u.v. mensen met een beperking of kleine
kinderen)
• kleine kinderen uitsluitend in de winkelwagen
• kinderen mogen niet zelf in de winkel in komen
• karretje verplicht
• 1,5 meter afstand tot elkaar (ook naar de medewerkers)
• betalen liefst met pin
• volg altijd de aanwijzingen van het personeel
• draag bij voorkeur een mondkapje.
Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid
Tussen 11.00 en 12.00 uur is er alleen toegang tot de supermarkt voor ouderen en mensen met een kwetsbare
gezondheid.

Aanpassen aan een veranderend klimaat
De grootste uitdaging van de 21e eeuw is de verandering van het klimaat. Klimaatverandering daagt ons uit om
anders te kijken naar onze omgeving. Een ontwerpbureau werkt op dit moment aan een klimaatadaptief ontwerp voor
Schiermonnikoog. Zij doen dit in opdracht van het Global Center on Adaptation in Groningen (adaptatiecentrum). In
september kwamen de ontwerpers naar Schiermonnikoog en spraken met verschillende mensen over onder andere
(hoog) water, droogte en verzilting.

Foto’s: Landschapsarchitecten van bureau Lama in gesprek met onder andere (vertegenwoordigers
van) boeren, gemeente, projectleider biodivers boeren, Wetterskip Fryslan, Rijkswaterstaat en
Natuurmonumenten.

Zoeken naar klimaatadaptieve oplossingen
Klimaatverandering merken we allemaal. Droogte, wateroverlast en verzilting zijn gevolgen die groeiende impact
hebben op ons dagelijkse leven. Het is belangrijk dat we ons leren aanpassen aan klimaatverandering. Adaptatie
betekent letterlijk ‘aanpassing’. Klimaatadaptieve oplossingen zijn oplossingen die ons helpen onze eigen
leefomgeving veilig en leefbaar te houden.
Het adaptatiecentrum in Groningen werkt aan een ontwerp die een doorsnede vormt van voor Noord-Nederland. Van
zandgronden ten zuiden van Groningen, via het veen en de stad naar de noordelijke kleigrond en uiteindelijk een
eiland, Schiermonnikoog. Schiermonnikoog is een van de vier locaties in het landelijke gebied rondom Groningen
waar ontwerpbureaus naar klimaatadaptatie kijken.
In januari 2021 komen tijdens de Climate Adaptation Summit wereldleiders online bij elkaar om zich te verbinden aan
concrete acties. Als vestigingsplaatsen van het Global Center on Adaptation organiseren zowel Groningen als
Rotterdam in aanloop naar de Climate Adaptation Summit verschillende activiteiten.

Meer weten?
Op de website https://klimaatadaptatiegroningen.nl/ vindt u meer informatie over de activiteiten rondom te klimaat
adaptatie week en de ontwerpmanifestatie waar Schiermonnikoog een onderdeel van is.

Ontheffing bedrijfsvoertuigen
Tijdens de bijeenkomsten over Verkeer en Vervoer in het najaar van 2018 is gevraagd of eilander ondernemers niet te
lichtvaardig één of meerdere auto-ontheffingen krijgen. Om er voor te zorgen dat deze ontheffingen niet ten onrechte
verstrekt worden, vraagt de gemeente sindsdien bij een aanvraag de volgende informatie (bewijsstukken):
- Het voertuig dient op naam van het bedrijf geregistreerd te zijn. Bij het indienen van een aanvraag dient u
daarom een bewijs van deze zakelijke registratie te overleggen.
- Het bedrijfsvoertuig dient onmisbaar te zijn voor de uitvoering van de bedrijfswerkzaamheden. Bij het indienen
van een aanvraag dient u dan ook aan te geven welk doel de ontheffing dient.
Een ontheffing voor een bedrijfsvoertuig kunt u aanvragen bij de Publieksbalie. Heeft u vragen over de beleidsregels
voor auto-ontheffingen? Dan kunt u deze stellen aan de gemeente Schiermonnikoog via
postbus20@schiermonnikoog.nl.

Concept Regionale Energie Strategie voor Fryslân ingediend
Fryslân heeft het concept voor haar Regionale Energie Strategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma RES.
Deze Concept RES beschrijft de productie van duurzame energie (zon en wind op land) in Fryslân over tien jaar. In
deze concept RES betreffen dat uitvoeringsplannen die al vergund zijn. Het betreft dus geen nieuwe projecten. Het
Planbureau voor de Leefomgeving beoordeelt de Concept RES. Fryslân werkt nu de plannen uit tot de definitieve
‘RES 1.0’.
Alle Friese gemeenten, provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân zijn het eens met de
Concept RES. De productie van duurzame energie moet uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar zijn. De gemeenteraad
van Schiermonnikoog stemde op 19 mei 2020 in met het concept RES.
Wat is de Regionale Energiestrategie?
Voor de overgang naar meer schone energie en minder CO₂-uitstoot is het belangrijk om samen te werken over
gemeentegrenzen heen. Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s.
Fryslân is daar één van. Binnen de regio’s werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders,
energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan overgang naar meer schone energie. Hun afspraken
leggen ze vast in een Regionale Energiestrategie (RES). In Fryslân dachten inwoners dit voorjaar mee tijdens de ‘Kies
voor Jelte’-campagne. Meer informatie op onze website onder de kop duurzaamheid en op www.resfryslan.frl.

Regio kiest voor Eemshaven als aansluitpunt voor windpark
De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de
Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden. Aansluiting van dit windpark kan volgens de regiopartijen onder een
aantal randvoorwaarden via de route Eemshaven-West. Dit is het definitieve, gezamenlijke advies dat de dertien
betrokken Groningse en Friese overheidspartijen, waaronder Schiermonnikoog, geven aan het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK). Naar verwachting neemt het ministerie begin november 2020 een besluit over
het voorkeursalternatief (VKA), waarin het aansluitpunt en de kabelroute zijn opgenomen.
Het advies is onder andere gebaseerd op draagvlak, milieu en gezondheid en ruimtelijke inpassing. De regiopartijen
hebben in hun afweging rekening gehouden met lokale belangen, de kwetsbare natuur van de Wadden, de landbouw
en de grote complexiteit van de route Eemshaven-Oost.
Meer informatie staat op onze website onder nieuwsberichten.

Grenscorrectie
De provincies Groningen en Fryslân maakten dinsdag 6 oktober
bekend dat er een grenscorrectie zal komen tussen de Friese
gemeente Schiermonnikoog en de Groningse gemeente Het
Hogeland. De oostpunt van Schiermonnikoog schuift namelijk op naar
het oosten, waardoor een grenscorrectie nodig is. De provincies
sturen de nu vastgestelde herindelingsregeling door naar de minister
van Binnenlandse Zaken. De provincies rekenen erop dat
grenscorrectie volledig is vastgesteld per 1 januari 2021. De volledige
bekendmaking kunt u terugvinden op www.overheid.nl

Zorg & Welzijn
Jongens- en meisjesclub
De gemeente organiseert samen met Lytje Willem een aantal activiteiten voor jongeren, waaronder de jongens- en
meisjesclub. Na de herfstvakantie gaan deze clubs weer beginnen! De meisjes komen voor het eerst op donderdag
12 november samen, de jongens de dag erna, op vrijdag 13 november.

Voor de jongensclub zijn we nog op zoek naar een (liefst mannelijke) begeleider, die in afwisseling met de
jeugd/jongerenwerker (of als invaller) wil begeleiden. Dag en tijdstip van de jongensclub kunnen we eventueel
aanpassen aan de mogelijkheden van de begeleider.
Club ‘aan tafel’ voor het voortgezet onderwijs
Voor de jeugd vanaf klas 2 van het voortgezet onderwijs, gaan we de club ‘aan tafel’ starten. Hier gaan jongeren om
de beurt koken voor elkaar, waarna ze samen eten. We maken gebruik van de keuken in de basisschool. Hoe we dit
precies verder gaan doen wordt tijdens de eerste maaltijd uitgewerkt door de jongeren. Dit natuurlijk conform de
coronamaatregelen.
Help mee koken
Op 5 november gaan we voor de eerste keer ‘aan tafel’. Hiervoor zoeken we eilanders die een hoofdgerecht willen
koken voor ongeveer 4 personen. Wanneer er drie of vier eilanders zijn die om 18.00 uur een warm hoofdgerecht naar
de school willen brengen, hebben de jongeren een heerlijk buffet en krijgen ze de smaak zeker te pakken.
Ouders of andere eilanders die op 5 november voor de jongeren willen koken, mogen dit doorgeven aan Ilse van
Delden, jongerenwerker via telefoonnummer 06-11603348.
Al tien jongeren hebben zich aangemeld voor de Club ‘aan tafel’. We starten op 5 november om 18.00 uur in de
keuken van Yn de Mande.
Ook meedoen?
Wil je meedoen aan de jongens- en meisjesclub of de Club ‘aan tafel’ meld je dan aan bij Ilse van Delden via 0611603348.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunning nabij Zwarte Duinenweg
Verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van glasvezelkabel.(05-10-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Torenstreek 22
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen erfafscheiding en tourniquet bij de
Zuidertoren.(05-10-2020)
Ontwerpbeschikking Reddingsweg 38-E ter inzage
De ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning voor de activiteit(en): Veranderen en vergroten ligboxenstal. ligt
ter inzage in het gemeentehuis en is eveneens geplaatst op de gemeentelijke website. (05-10-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Badweg 117
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vervangen van palen en voordeur en plaatsen
menukast.(05-10-2020)
Omgevingsvergunning kappen perceel Karrepad 26
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van drie abelen (populieren) in
de achtertuin van het perceel Karrepad 26. De bomen zijn volledig uitgegroeid en ontnemen veel lichtinval van de
nabij liggende woning. (06-10-2020)
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.

