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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
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
14 dec

15 dec
16 dec

Informatiebijeenkomst
Pilot walviskadaver
voor natuur en
bewustwording
Raadsvergadering
Inzameling KCA

Dit jaar nog een rijbewijs of reisdocument nodig?
Heeft u dit jaar nog een nieuw rijbewijs, een paspoort of identiteitskaart nodig? Wij
vragen u om deze documenten dan voor 19 december aan te vragen. Kunt u wachten tot
2021 dan kunt u vanaf 4 januari weer bij ons terecht.

Openingstijden rond feestdagen
Gemeentehuis
Het gemeentehuis is op eerste kerstdag vrijdag 25 december en van maandag 28
december 2020 tot 4 januari 2021 gesloten.
Milieustraat
De milieustraat is geopend:
Maandag, woensdag en donderdag: 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur

Raadsvergadering 15 december in De Stag
De gemeenteraad vergadert dinsdagavond 15 december 2020 niet in de raadzaal maar
in Cultureel Centrum De Stag. De raadzaal wordt verbouwd, dus de gemeenteraad moet
tijdelijk uitwijken. De raadsvergadering wordt zoals altijd uitgezonden. U kunt de
vergadering volgen via de gemeentelijke website en via SchiermonnikoogTV.
Omdat De Stag ruimer is dan de raadzaal kunnen wij nu ook een kleine publieke tribune
inrichten voor maximaal 10 personen. Dit aantal kunnen wij op een verantwoorde en
veilige manier een zitplaats geven in de vergaderzaal.
Belangstellenden voor de publieke tribune kunnen tot 15 december aanstaande. 9.00
uur een plek reserveren via de griffier Marja van der Meer (06-11705296).
Hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. Dit geldt ook voor insprekers. Insprekers
die geen plek hebben op de publieke tribune, moeten na het inspreken De Stag verlaten.

Vacature
De gemeente Schiermonnikoog zoekt een

jeugd- en jongerenwerker
voor 12 uur per week

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.

Meer weten? De uitgebreide beschrijving van deze vacature kun je vinden op
www.schiermonnikoog.nl
Heb je belangstelling voor deze functie dan kun je tot 11 december 2020 digitaal
solliciteren via solliciteren@schiermonnikoog.nl. De gesprekken staan gepland voor
maandag 14 december.
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet!
.

Woensdag 16 december inzameling huishoudelijk KCA (klein
chemisch/gevaarlijk afval)
Op woensdag 16 december haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch afval
huis aan huis op. Bewaar batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein
chemisch afval in de bekende rode of groene kunststofbak. Zet deze bak op
woensdagochtend 16 december, afgesloten, voor uw woning. De chemokar haalt het
afval bij u op. Graag op het aangebodene vermelden wat de inhoud is.
Na de route staat de chemokar van 14.00 - 15.00 uur op het parkeerterrein bij de
Inspecteur Boelensschool aan de Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden
niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven. Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden
bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan te bieden bij de
beheerder van het overslagstation, de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch
benaderen:
06-12740802

Uitnodiging online informatiebijeenkomst
Pilot Walviskadaver voor natuur en bewustwording
In afstemming met de gemeente Schiermonnikoog organiseert Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een
online informatiebijeenkomst over de pilot Walviskadaver voor natuur en bewustwording. Deze bijeenkomst vindt
plaats op maandagavond 14 december van 20.00-21.00 uur. U kunt de bijeenkomst online volgen en vragen
stellen.
Voor de Waddenzee zou het grote ecologische, wetenschappelijke en educatieve betekenis hebben om een kadaver
van een groot zeezoogdier te laten vergaan. Een werkgroep onder leiding van PRW is bezig met de voorbereiding van
een pilot hiervoor.
Een belangrijke stap is het kiezen van een geschikte locatie onder water (sublitoraal). Een aantal mogelijke locaties in
de oostelijke Waddenzee zijn in beeld, waaronder ten zuiden en zuidoosten van Schiermonnikoog. Daarom gaan we
graag met bewoners van Schiermonnikoog in gesprek. Om
meer informatie te geven over het waarom en het hoe van
deze pilot maar vooral om vragen te beantwoorden. U bent
van harte uitgenodigd om online deel te nemen.
Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan tot maandag 14
december 16.00 uur door een e-mail te sturen naar het
Secretariaat van Programma naar een Rijke Waddenzee
(e-mail: SecretariaatPRW@minezk.nl). Na aanmelding
ontvangt u enige dagen voor de informatiebijeenkomst een
e-mail met de deelnamelink en verdere instructies.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel
Firet, trekker van de werkgroep namens Programma naar
een Rijke Waddenzee. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer is 06 - 12 96 18 98.

Vogelgriep
In het Waddengebied, en ook op Schiermonnikoog, is vogelgriep aangetroffen. Heeft u kippen of ander pluimvee of
watervogels? Zorg er dan voor dat die in een ren of volière blijven, zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde
watervogels en hun uitwerpselen. Er geldt nog steeds een afschermplicht voor hobbydieren en een ophokplicht voor
commercieel gehouden vogels.
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 vogels.
Dagelijks worden het strand en de waddendijk gecontroleerd op dode vogels. Vogels op het strand, langs de dijk e.d.
hoeven daarom niet te worden gemeld.
Vogelgriep is een voor vogels besmettelijke ziekte die bij pluimvee en andere vogelsoorten voorkomt. 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.
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.
Op de website van Veiligheidsregio Fryslân staat meer informatie over de Vogelgriep:
www.veiligheidsregiofryslan.nl/vogelgriep.

Herinschrijven alle woningzoekenden
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, moet deze inschrijving voor
1 januari 2021 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die zich na 1 september 2020 hebben ingeschreven hoeven
dit jaar nog niet te reageren, vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit formulier moet u online invullen en
vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website (product Herinschrijving woningzoekenden).
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2021, dan verwijderen wij u van de lijst van woningzoekenden. U moet zich dan weer
opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Christy Hagen, telefoon (0519)-535050 of e-mail
c.hagen@schiermonnikoog.nl.

Bekendmaking Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november
2020 en Intrekking Aanwijzingsbesluit toezichthouders van 26 maart 2020
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft ingetrokken de “ Noodverordening COVID19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020”. De intrekking van de Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020 treedt op 1 december 2020 in werking.
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt tevens bekend dat hij heeft ingetrokken het “Aanwijzingsbesluit
toezichthouders van 26 maart 2020”. 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.

Zorg & Welzijn
Kook- en eetclub ‘Aan tafel’
Dinsdag 8 december komt de kook- en eetclub 'Aan tafel' weer samen. Het tweede kookteam staat in de startblokken.
Als je zin hebt om mee te eten en je zit nog niet in de appgroep meld je dan aan bij onze jongerenwerker Ilse van
Delden via 06-11603348.
Uiteraard ben je ook welkom als je niet op het eiland naar school gaat. Aanmelden kan tot maandag 7 december
16.00 uur.

Spreekuur Maatschappelijk werk
Elke woensdag is er spreekuur van het maatschappelijk werk op Schiermonnikoog.
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, is van 11.30 tot 12.30 aanwezig in het zorg- en medisch centrum. U
bent van harte welkom. Ook kunt u een afspraak maken via 088-5335353 of een e-mail zenden naar info@smwf.nl.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl

Bekendmakingen
Raadsvergadering 15 december
Op dinsdag 15 december 2020 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad in Cultureel Centrum De Stag.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
4.a
Besluitenlijst van de vergadering van 10/11 november 2020
4.b
Besluitenlijst van de vergadering van 17 november 2020
5.
Mededelingen

7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Plan van aanpak denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen (verkeerssituatie dorp, realiseren nieuwe busremise,
vraag naar bedrijfsruimte)
Septembercirculaire 2020
Vaststellen Verordening doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020
Overdracht bevoegd gezag basisschool Yn de mande

10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

6.

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via http://bestuur.schiermonnikoog.nl en Schiermonnikoog TV. Er is
een publieke tribune voor maximaal 10 personen (reservering is op volgorde van aanmelding. Aanmelden bij de
griffier is verplicht).
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.
Insprekers die geen plek hebben op de publieke tribune, moeten na het inspreken het gebouw verlaten.

Omgevingsvergunningen
Langestreek 38
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een hekwerk (02-12-2020)
Zwarteduinenweg 3
Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (02-12-2020)
Langestreek 110
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de dakpannen (02-12-2020)
Middenstreek 48
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning voor kamergewijze verhuur
(personeelshuisvesting) (02-12-2020)
Badweg 117
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de toegangsdeuren, het plaatsen van terrasschermen en het
plaatsen van een menubord (02-12-2020)
Noorderstreek 14
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen/vergroten van de recreatiewoning (02-12-2020)

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.

