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Onderzoek ruimtelijke ontwikkelingen
Verkeerssituatie dorp, busremise en ontwikkelingen Melle Grietjespad
Op Schiermonnikoog zijn een aantal ruimtelijke vraagstukken waarvoor onderzoek nodig
is. In de vergadering van 17 november praat de gemeenteraad over een plan van aanpak
waarin staat hoe het college deze vraagstukken gaat onderzoeken. Het concept plan van
aanpak is te lezen op onze website bij de raadstukken van 17 november. Dit plan is het
vervolg op de uitkomst van het raadsbesluit van 7 juli 2020.
Over welke ruimtelijke ontwikkelingen gaat het?
Er zijn drie ontwikkelingen die we verder willen onderzoeken:
•
Verkeerssituatie dorp;
•
Realiseren nieuwe busremise (busgarage);
•
Vraag naar bedrijfsruimte.
Verkeerssituatie dorp
Het centrum van het dorp wordt vaak als druk en onoverzichtelijk ervaren. Daardoor
kunnen mensen zich onveilig voelen. Het is een uitdrukkelijke wens van het college om de
beleving van een verkeersveilige situatie en het autoluwe karakter te vergroten. Op de
korte termijn werkt het college al aan enkele oplossingen (zie verderop in deze
nieuwsbrief). Op de lange termijn zoekt het college ook naar oplossingen.
Busremise
De provincie Fryslân regelt het busvervoer op Schiermonnikoog. Maar de busremise (de
garage) is van Arriva. De provincie wil graag eigenaar zijn van de busremise, zodat zij het
busvervoer beter kan regelen. Daarnaast geven busbewegingen en het opladen van
bussen geluiden die als vervelend worden ervaren in de woonwijk waar de busremise nu
staat.
Vraag naar bedrijfsruimte
Het college wordt gevraagd of er bedrijventerrein te gebruiken is. Bijvoorbeeld voor
bestaande bedrijven die nu nog in de kern van het dorp zitten en waar veel verkeer
naartoe gaat. In het dorp is daarvoor nu geen ruimte.
Aanpak
Bij deze drie ontwikkelingen laat het college nut en noodzaak nog eens onderzoeken.
Daarbij wordt ook gekeken naar welke keuzes er zijn en welke moeilijkheden of
hindernissen. Uit dit onderzoek komen drie rapporten die het college gaat voorleggen aan
een klankbordgroep. Ook komt er een enquête over, die inwoners kunnen invullen.
Daarna gaat er een advies voor een keuze naar de raad.

Via de website kunt u zich
abonneren op de
bekendmakingen. Deze ontvangt u
dan via een emailbericht.

Beantwoording brieven
Het college en de gemeenteraad praatten al eerder over deze ontwikkelingen. Daarover
kregen zij meerdere brieven. In veel gevallen is er nog geen antwoord gegeven op deze
brieven. In het plan van aanpak staat dat dat nu ook gaat gebeuren.

Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet
elektronische bekendmaking kunt
u de verordeningen van de
gemeente Schiermonnikoog
vinden op www.overheid.nl.

Blijf op hoogte
Via de nieuwsbrief, raadbrieven en de website houden wij u op hoogte van de
ontwikkelingen. Op onze website vindt u meer informatie over de ontwikkelingen, over het
proces en hoe de communicatie plaatsvindt. Na de vergadering van de gemeenteraad
informeren wij u graag via een online-bijeenkomst. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de
gaten.

Verkeer op Schiermonnikoog
Autoluwer centrum
Afgelopen zomerperiode hebben we het centrum voor het eerst afgesloten voor
doorgaand autoverkeer. Wij zijn verheugd dat uit tellingen blijkt dat het aantal auto’s en
vrachtwagens in het centrum flink lager was. Op de Middenstreek, Reeweg en
Nieuwestreek telden we dit jaar zo’n 30% minder voertuigen dan in 2019. Daardoor was
het op de Langestreek wel wat drukker. Dit heeft voor zover wij weten niet tot problemen
geleid. Ook de komende zomers proberen we het aantal auto’s, bussen en vrachtwagens
in het centrum te verminderen. Daarvoor gaan we ook in gesprek met vervoerders en
organisaties.

Mogelijke verkeersmaatregelen op diverse wegen
We krijgen regelmatig klachten over hard rijdend autoverkeer. Een hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer is
gevaarlijker. De problemen spelen op de Heereweg al jaren en zijn daarom een speerpunt van het college. Ook op de
Oosterreeweg en de Reddingsweg (rond de nieuwe manege) zijn de snelheden aan de hoge kant. De gemeente is
daarom bezig met onderzoek naar maatregelen om de snelheden omlaag te krijgen.
Bij de Heereweg zijn als eerste stap al waarschuwingsborden geplaatst nabij de groepsaccommodaties. Daarnaast is
ook gekeken naar handhaving door de politie en aanspreken op gedrag. Dit levert nog niet nog niet het gewenste
resultaat. Aanvullende maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Een te hoge snelheid zorgt bij de Oosterreeweg voor
ongewenste trillingen en geluidsoverlast. We gaan kijken naar oplossingen hiervoor. Op de Reddingweg is de
maximumsnelheid 60 km per uur. De vraag is of deze snelheid passend is voor dit type weg met in de zomer veel
recreatief fietsverkeer en ruiters.
Communicatie en afstemming
Met vervoerders en organisaties is een online overleg gepland. En ook met de direct aanwonenden nemen we contact
op. De bedoeling was om rond deze tijd een inloopbijeenkomst voor verkeer de organiseren. Vanwege de
coronamaatregelen is een fysieke bijeenkomst nu niet mogelijk. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u bellen voor
het maken van een online of fysieke afspraak met de wethouder en ambtenaar verkeer via het algemene
telefoonnummer of door een e-mail te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl.

Vogelgriep
In Nederland is in oktober 2020 bij wilde vogels en een pluimveebedrijf vogelgriep ontdekt. Vogelgriep is een voor
dieren besmettelijke ziekte die bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven, ganzen
en zwanen) voorkomt. Het is de verzamelnaam voor een ziektebeeld dat veel verschillende griepvirussen veroorzaakt.
In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en
intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Medewerkers die beroepsmatig met de vogels in aanraking
komen, bijvoorbeeld bij het bergen van dode vogels, moeten daarom extra beschermingsmiddelen gebruiken. Zoals
een mondkapje en handschoenen.
Vogelgriep verspreidt zich snel
Vooral pluimvee, watervogels en loopvogels zijn een risico voor de verspreiding van vogelgriep. Op Ameland en
diverse andere plekken langs de Waddenkust is onlangs vogelgriep aangetroffen. De gemeente Schiermonnikoog
heeft een aantal dode vogels voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium van de Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit. Door de grote drukte is de uitslag daarvan nog niet bekend, maar we gaan ervan uit dat ook op
Schiermonnikoog de vogelgriep heerst.
Hou hobbyvogels apart
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert eigenaren van hobbyvogels of pluimvee om de
dieren af te schermen, zodat ze niet in contact komen met wilde (water)vogels of met vogelpoep. Bijvoorbeeld door de
dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor kinderboerderijen of dierenweiden.
Raak dode vogels niet aan
Door vogelgriep kunnen er dode vogels op het strand, langs de waddendijk, in sloten, etc., liggen. Raak deze vogels
niet aan en jaag grote groepen vogels niet op. Laat uw hond ook aangelijnd op het strand en langs de waddendijk,
zodat deze niet in aanraking komt met de dieren. Dit voorkomt verdere besmetting. Dagelijks worden het strand en de
waddendijk gecontroleerd op dode vogels. Vogels op het strand, langs de dijk e.d. hoeven niet te worden gemeld.
Mensen die dode vogels toch hebben aangeraakt wordt aangeraden om hun handen goed met zeep te wassen en
daarna goed af te spoelen. Als iemand binnen twee weken alsnog ziek wordt, is het verstandig om naar de huisarts
gaan.

Heeft u de proefopstelling met ledlampen al bekeken?
Wij willen de lampen op Schiermonnikoog vervangen voor ledlampen. Er zijn veel verschillende kleuren ledverlichting.
We hebben daarom een proefopstelling gemaakt, zodat u de mogelijkheden kunt zien. Er staan vier lange lichtmasten
en twee korte lichtmasten aan de Burg. v.d. Wormstraat (achter het gemeentehuis) en in het Kerkelaantje (eentje op
de afslag Kerkelaantje/Burg. v.d. Wormstraat en eentje bij de achteringang van het gemeentehuis). In de
proefopstelling zitten lampen met een warme witte kleur en met een warme oranjeachtige kleur.
Kleur van het licht is een gevoel, een kwestie van smaak. Logisch dat mensen daar verschillend over denken. Graag
horen wij van u wat u van de kleur van het licht vindt. Dat kunt u doen tot vrijdag 13 november via e-mail
postbus20@schiermonnikoog.nl t.a.v. Kees Boer of telefonisch 0519-535083.

Project WaddenWonen
WaddenWonen is een initiatief van een aantal inwoners van Schiermonnikoog die zich ervoor inzetten om op
Schiermonnikoog de komende jaren passende en betaalbare huisvesting voor (jonge) werknemers en ondernemers te
realiseren. Provincie Fryslan en de gemeente Schiermonnikoog ondersteunen dit project met een financiële bijdrage.
Op 12 november van 20.00 tot 21.00 uur organiseren de initiatiefnemers een digitale bijeenkomst. Door de
coronaregels is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. De bijeenkomst is voor alle mensen die op Schiermonnikoog
werken en al langere tijd op het eiland verblijven (of zich er graag voor langere tijd willen vestigen) en moeite hebben
met het vinden van geschikte, betaalbare huisvesting die voldoet aan hun woonwens.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg over Waddenwonen en krijgt de organisatie een completer beeld wie de (jonge)
werknemers en ondernemers op Schiermonnikoog met een huisvestingsprobleem zijn en wat hun wensen en
mogelijkheden zijn. Daarom nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan de bijeenkomst.
Aanmelden bijeenkomst
Via de link https://forms.gle/11qiEur56dnP1bUF7 kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst. U ontvangt dan per email een uitnodiging waarmee u toegang krijgt tot de online bijeenkomst

Informatie van Huisarts op Schiermonnikoog
Griepprik eerst naar 70-plussers en mensen met een medische aandoening
Dit jaar lijkt landelijk gezien de vraag naar griepprikken bij de huisartsen groter te zijn dan er voorraad is in Nederland.
Daarom is op advies van het RIVM en van hogerhand besloten om gezonde mensen van 60 t/m 69 jaar te vragen te
wachten met het halen van de griepprik. Bent u jonger dan 70 jaar en gezond, dan wordt u dringend verzocht om niet
naar de praktijk te komen voor de griepprik op 17 november a.s., ondanks de eerdere uitnodiging.
Zo kunnen in ieder geval de meest kwetsbare mensen in onze praktijk op 17 november a.s. de griepprik krijgen. Dit
zijn mensen met een medische aandoening (diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand) en
mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Zij lopen meer risico op gezondheidsproblemen als zij de griep krijgen.
Aan het einde van de griepprikperiode in december wordt duidelijk of er vaccins over zijn. Meer informatie kunt u
vinden op rivm.nl/griepprik.
Coronavirus
We merken in de praktijk en apotheek dat iedereen alle maatregelen rond het coronavirus zo goed mogelijk probeert
na te leven. Onze hartelijke dank en complimenten!
Het gehele zorgcentrum is nog steeds alleen toegankelijk na telefonisch contact. Wij vragen u dringend om binnen het
zorgcentrum een mondkapje te dragen.
Alle medicatie, ook de herhaalmedicatie, wordt iedere dag door de praktijk aan huis bezorgd.
Wij merken dat er minder contact met ons wordt opgenomen. Het is belangrijk dat u bij gezondheidsproblemen wel
met ons belt. Op die manier kunnen we samen met u inschatten wat er nodig is en hoe we daar in deze periode het
beste mee om kunnen gaan. Wij proberen er zo goed mogelijk voor u te zijn.
Neem bij ernstige klachten direct contact op via 0519-712400 (toets zo nodig 1 bij spoed).
Bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, kortademigheid en/of koorts:
U kunt het praktijknummer bellen om een afspraak te maken voor een test op het coronavirus. Dit kan op
werkdagen tussen 8.30-9.30 uur of tussen 13.30-14.30 uur.
In afwachting van het testresultaat verzoeken wij u dringend in thuisisolatie te blijven en te zorgen dat u anderen
niet kunt besmetten.
Het is belangrijk om alle adviezen die worden gegeven door de huisarts of de GGD goed op te volgen.
Ook als u geen klachten heeft, kunt u besmet zijn met het coronavirus. Houdt u zich daarom altijd aan alle
maatregelen.
Denk ook aan elkaar en steun elkaar waar mogelijk. Doe dit vooral via de telefoon en op afstand om onnodige
besmettingen te voorkomen. Spreek elkaar vriendelijk aan als u ziet dat anderen zich niet houden aan de
maatregelen.
Meer informatie is te vinden op de websites thuisarts.nl en rivm.nl. Wanneer u een non-COVID19 verklaring nodig
heeft (bijvoorbeeld in verband met een reis naar het buitenland) verwijzen wij u door naar:
klmhealthservices.com/reisvoorbereiding/coronatest

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 4 november 2020
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Fryslân van 4 november 2020”. De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 4
november 2020 treedt op 4 november 2020 in werking. De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website
van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en
regelgeving.

Militaire oefening
Van 16 tot en met 22 november 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.
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.

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 zou het nieuwe seizoen beginnen. Door de nieuwe coronamaatregelen is dat
helaas niet mogelijk.
Lytje Willem, de buurtsportcoach en de jongerenwerker gaan een alternatief bedenken en we kunnen alvast
verklappen dat dat leuk en spannend gaat worden. Volgende week ontvangen de jongens en meiden hierover meer
informatie. Dus houdt donderdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur (meisjes) en vrijdagmiddag/avond (jongens) vrij
en doe mee!

Bekendmakingen
Raadsvergadering 17 november 2020
Op dinsdag 17 november 2020 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad via een videovergadering.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
Besluitenlijst van de vergadering van 13 oktober 2020
Mededelingen

Beeldvormend deel
6. Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen -presentatie van de projectleider (verkeerssituatie dorp,
realiseren nieuwe busremise, vraag naar bedrijfsruimte)
Oordeelsvormend deel
7. Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen - bespreken raadsvoorstel (verkeerssituatie dorp,
realiseren nieuwe busremise, vraag naar bedrijfsruimte)
8. Notitie nieuwe aandeelhouders Kabelnoord - zienswijze
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Sluiting

De raadsvergadering vindt plaats via een videovergadering en is te volgen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl . Alle
raadsstukken zijn hier ook te raadplegen.
Ieder kan in de vergadering 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.
Verordening rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schiermonnikoog 2020
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 15 september de verordening rechtmatigheid
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schiermonnikoog 2020 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 november
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.

