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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
18 jan

19 jan

Online bijeenkomst
denkrichting
ruimtelijke
ontwikkelingen
Raadsvergadering
digitaal

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.

Vacature jurist openbare orde en veiligheid
De gemeente Schiermonnikoog zoekt een
Jurist openbare orde en veiligheid
voor 24 uur per week
Meer weten? De uitgebreide beschrijving van deze vacature staat op
www.schiermonnikoog.nl. Heb je belangstelling voor deze functie dan kun je tot 21
januari 2021 digitaal solliciteren via: solliciteren@schiermonnikoog.nl.
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet!

Digitale raadsvergadering 19 januari
De vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van dinsdag 19 januari
2021 vindt digitaal plaats. De vergadering is te volgen via
http://bestuur.schiermonnikoog.nl. Bij de raadsvergadering staat 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 vergadering
U kunt tijdens deze openbare raadsvergadering op twee manieren inspreken over
onderwerpen die op de agenda staan:
1. U kunt u schriftelijke bijdrage (maximaal één kantje A4, lettertype 11) inleveren.
Deze wordt voorgelezen door de griffier.
2. Daarnaast kunt u nu ook zelf inspreken in de digitale raadsvergadering. U verschijnt
dan in beeld en kunt zelf het woord voeren. U moet dan wel over de juiste faciliteiten
beschikken, zoals een stabiele internetverbinding en een laptop/tablet met camera.
Als u wilt inspreken dan moet u vóór 12 uur op de dag van de vergadering contact
opnemen met de griffier, Marja van der Meer via 06-11705296.
Als u vragen heeft over de gemeenteraad of de raadsvergaderingen dan kunt u contact
opnemen met de Raadsgriffier, Marja van der Meer. Zij is te bereiken via bovenstaand
mobiele nummer of via e-mail m.vandermeer@schiermonnikoog.nl.

Online bijeenkomst denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen
Aanstaande maandag 18 januari om 20.00 uur vindt er een online bijeenkomst plaats
over een aantal ruimtelijke ontwikkelingen op Schiermonnikoog. Het college wil
onderstaande ontwikkelingen laten onderzoeken om tot een denkrichting te komen.
Tijdens de bijeenkomst leggen de wethouder en de projectleider uit waarom het college
onderzoek wil. Ook geven ze uitleg over wat de vervolgstappen van het project zijn en
waarom ze tot een denkrichting willen komen.
Het is mogelijk om tijdens de bijeenkomst vragen in te sturen via een speciale website.
De sprekers kunnen de vragen gedurende de uitzending beantwoorden.
Natuurlijk waren we veel liever met u in gesprek gegaan op een plek in het dorp. Maar
dat is helaas nog steeds niet mogelijk.
Over welke ruimtelijke ontwikkelingen gaat het?
De gemeenteraad van Schiermonnikoog stemde in december 2020 in met een plan van
aanpak om verschillende ruimtelijke ontwikkelingen op Schiermonnikoog te
onderzoeken. Binnen het plan gaat het college drie ruimtelijke ontwikkelingen nader
onderzoeken:
- Verkeerssituatie dorp
- Realiseren nieuwe busremise (busgarage)
- Vraag naar bedrijfsruimte
De bijeenkomst die nu plaatsvindt, is een startbijeenkomst over het plan van aanpak en
het proces.

Het plan van aanpak en het communicatieplan kunt u nog steeds bekijken op onze website, onder het kopje “in de
gemeente/aanpak verkeer en zoektocht ruimte busremise en bedrijven”.
Uitzending bekijken
U kunt de uitzending bekijken via onze website. Op onze homepage (de eerste pagina) plaatsen we een
nieuwsbericht met een link naar de uitzending. U kunt de uitzending ook volgen via Schiermonnikoogtv. Reageren kan
alleen via een computer.
Wij hopen dat veel mensen naar de uitzending op 18 januari 2021 kijken en gebruikmaken van de mogelijkheid om
vragen in te sturen.

CO2-compensatiefonds Wagenborg open voor aanvragen tot eind januari
Om de CO2-uitstoot van het reizen met de veerdienst te compenseren, heeft Wagenborg Passagiersdiensten een
CO2-compensatiefonds in het leven geroepen. Wagenborg garandeert een budget van 30.000 euro per jaar. Eilanders
kunnen in januari voorstellen indienen voor projecten die uit het fonds gefinancierd kunnen worden. De dorpsbelangen
vormen een beoordelingscommissie.
Reizen gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Dat geldt ook voor het reizen met de veerdienst. Het is echter mogelijk
die uitstoot deels te compenseren. Bijvoorbeeld door het planten van bomen of door structurele energiebesparing op
een andere plek. Passagiers van de veerdienst kunnen een vrijwillige toeslag betalen bovenop de prijs van hun ticket,
om daarmee de uitstoot van hun overtocht te compenseren.
Wagenborg Passagiersdiensten, de gemeente Schiermonnikoog en de gemeente Ameland hebben in de loop van
2020 een overeenkomst gesloten over het CO2-compensatiefonds. Afgesproken is dat Wagenborg de inning van de
toeslagen verzorgt en garant staat voor een budget van ten minste 30.000 euro per jaar. Eilanders kunnen projecten
indienen die voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking komen. De gemeenten verzorgen de administratie van de
ingediende voorstellen. Een onafhankelijke commissie van bestuursleden van de dorpsbelangen op beide eilanden
beoordeelt eenmaal per jaar de ingediende projecten.
Voorstellen 2021
Dit jaar kunnen de voorstellen voor een bijdrage uit het CO2-compensatiefonds worden ingediend tussen 13 januari en
31 januari 0.00 uur. Hiervoor is een formulier beschikbaar via de pagina duurzaamheid op de website van de
gemeente. De beoordelingscommissie kijkt onder meer naar de CO2-reductie, de kosten, de mate van innovatie, de
looptijd, het draagvlak onder de bevolking, de zichtbaarheid van het project, de haalbaarheid en de risico’s. De
toekenningen worden uiterlijk 1 april 2021 bekend gemaakt aan de aanvragers. Het bedrag dat wordt toegekend kan
afwijken van het bedrag dat wordt gevraagd.

Vragenlijst: Aan de wal naar school
In 2018 is de stichting Leerlingen aan de wal opgericht voor jongeren van de Friese Waddeneilanden die naar de wal
gaan om verder te leren. De stichting biedt ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en onderwijs.
De stichting is ontstaan uit een initiatief van de gemeente Ameland en van daaruit is een aanbod ontstaan. De
ervaring leert dat de ondersteuningsbehoefte per regio verschilt. Wij willen dan ook graag weten of het huidige aanbod
nog aansluit bij de vraag. Met een vragenlijst proberen wij daar achter te komen. Daarnaast zijn wij benieuwd hoe het
met de jongeren gaat en wat hun ervaringen aan de wal zijn.
Hierbij het verzoek aan de jongeren van Schiermonnikoog om de vragenlijst in te vullen. Dit kan online via:
https://www.survio.com/survey/d/V8Y8E5A2N9E1E3Y4X
Invullen duurt ongeveer 10 minuten en kan tot 30 januari 2021.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, projectcoördinator van stichting
Leerlingen aan de wal. Telefoon nummer: 06-81431420 Mailadres: leerlingenaandewal@gmail.com.

Klimaatadaptatieontwerp Schiermonnikoog
De grootste uitdaging van de 21e eeuw is de verandering van het klimaat. Klimaatverandering daagt ons uit om
anders te kijken naar onze omgeving. Landschapsarchitectenbureau Lama heeft de afgelopen maanden een
klimaatadaptief ontwerp voor Schiermonnikoog gemaakt. Hun ontwerp presenteren ze (online) op dinsdagmiddag 19
januari 2021 via www.klimaatadaptatiegroningen.nl. Zij maakten dit ontwerp in opdracht van het Global Center on
Adaptation in Groningen. De ambitieuze ontwerpen kijken naar de verre toekomst van meerdere gebieden rondom
Groningen.
Zelfvoorzienend eiland
Om een ontwerp te maken, spraken de architecten van Lama met vertegenwoordigers van onder andere de boeren,
Natuurmonumenten, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, Vitens en de gemeente. Binnenkort praten zij nog eens met
deze mensen om te kijken of er onderdelen zijn die in de praktijk te gebruiken zijn om nu als meer klimaatadaptief te
worden. Het klimaatadaptatiecentrum gaf Lama de extra opdracht mee om te kijken of het eiland zelfvoorzienend kan
worden. Het ontwerp is bedoeld om te inspireren. Het is geen ontwerp waar we naar toe moeten werken, maar
mogelijk geeft het nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen voor klimaatopgaven.
Als de coronamaatregelen het weer mogelijk maken om met een groep bij elkaar te komen, wil ontwerpbureau Lama
graag naar Schiermonnikoog komen om hun ontwerp met eilanders te bespreken.

Wat doet het klimaatadaptatiecentrum Groningen?
Klimaatverandering merken we allemaal. Droogte, wateroverlast en verzilting zijn gevolgen die steeds meer invloed
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 dat een doorsnede vormt van 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.

Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht
Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 11
januari tot en met 4 februari 2021 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is € 1.300.000,beschikbaar voor heel Fryslân.
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook
de projecten opzetten. Initiatiefnemers krijgen in verband met corona langer tijd om hun project te realiseren. Om
inspiratie op te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op “Projecten in beeld” op de website van de provincie.
Adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op onder andere
draagvlak en duurzaamheid.
Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de
subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk en Doarpswurk. In de regio’s Noordoost en Noardwest kan tevens subsidie
uit de Europese LEADER regeling aangevraagd worden. Belangrijk is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van
de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf., www.streekwurk.frl/leader
of www.doarpswurk.frl.

Statiegeld op blikjes, Yes We can!
Ook de gemeente Schiermonnikoog doet mee aan de nieuwe campagne
van de Statiegeldalliantie voor een snel besluit voor statiegeld op blikjes.
Met de campagne roepen de deelnemers aan de Statiegeldalliantie het
kabinet op om statiegeld op blikjes op te nemen in wetgeving.
Burgemeester Ineke van Gent: “Gelukkig zijn de meeste eilanders en
eilander gasten heel erg netjes en wordt veel afval opgeruimd. Maar blik
en ander afval hoort niet op het strand, in de duinen en in het dorp van
ons mooie eiland. Daarom doen wij ook mee aan de oproep: statiegeld
op blikjes, Yes We Can!”
Uit onderzoek onder de leden van de Consumentenbond blijkt dat 75%
van de consumenten voorstander is van statiegeld op blikjes. Statiegeld
op blikjes is een voor de hand liggende, bewezen effectieve maatregel
om zwerfvuil tegen te gaan.
De campagne loopt tegelijkertijd in België en Nederland. Het Gentse
communicatiebureau Bigtrees ontwierp een wervend campagnebeeld dat
de positieve vibe rond statiegeld goed uitstraalt. Het Yes We Can-blikje
komt in vier frisse kleuren. De hand die het vasthoudt, geeft een “thumbs
up” voor statiegeld. De achtergrond van elk beeld is uniek voor elke
gemeente, organisatie of bedrijf. Zo komt de kracht van de
Statiegeldalliantie, namelijk dat zoveel diverse partijen zich achter één
oproep scharen, in deze beeldcampagne duidelijk naar voren.
Meer informatie over de Statiegeldalliantie vindt u op de website
https://statiegeldalliantie.org/.

Zorg & Welzijn
Opticien komt naar het eiland op 26 januari
In samenwerking met Zorg en Welzijn komt op dinsdag 26 januari opticiën Hans Clemens van Oogmode Cocon naar
Schiermonnikoog. Vanaf 10.30 uur kunt u bij hem terecht voor een oogmeting; het uitzoeken van een nieuwe bril; het
bijstellen van uw montuur; kleine reparaties of een lenscontrole. Hiervoor moet u naar Locatie Gezondheidscentrum
“WMO”-loket, Van Starkenborghstraat 17. Dhr. Clemens werkt op afspraak. Belt u naar Oogmode Cocon op tel. 0582151353, dan reserveert hij graag ruimte voor u. Voor algemene vragen betreffende vervoer, begeleiding, etc., kunt u
contact opnemen met Zorg en Welzijn (06-11617657).

Hulp nodig of zin in een gesprek?
Is het lastig voor u om boodschappen te doen, een maaltijd te bereiden of is het voor u niet mogelijk uw woning te
verlaten? Neem dan contact met ons op. Wij proberen het dan voor u op te lossen.
Het kan ook zijn dat u, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen, minder mensen ziet. Verenigingen komen minder of
niet bij elkaar of misschien kunnen uw (klein)kinderen op dit moment niet op bezoek komen. Wilt u graag eens met
iemand koffie of thee drinken? Wij komen graag bij u langs voor een praatje.
Neem hiervoor contact op met de gemeente, afdeling Zorg en Welzijn via telefoonnummer 06-11747822 (bel of
gebruik WhatsApp). Voor hulp en/of een gesprek.

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
Melle Grietjespad 17C
Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen van de kap van de recreatiewoning met de activiteit: "Bouwen".
(11-01-2021)
Diverse locaties in het dorp
Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 8 bomen op diverse locaties in het dorp met de activiteit:
"Houtopstanden vellen of doen vellen" (kappen). (11-01-2021)
Reddingsweg 38E
Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de ligboxenstal met de activiteiten: "Bouwen"
en "Handelingen met gevolgen voor beschermde gebieden". (11-01-2021)
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.

