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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: 06-11091410

Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op 2 april (Goede Vrijdag) en 5 april (Tweede Paasdag ) zijn het gemeentehuis en de
milieustraat gesloten en niet telefonisch bereikbaar.

Twee vacatures
De gemeente Schiermonnikoog zoekt een

Juridisch adviseur (36 uur)
Zet jij graag jouw juridische kennis en ervaring in op het brede terrein van openbare orde
en veiligheid, APV en algemene bestuurlijk-juridische zaken? Vind je samenwerken
belangrijk en waardeer je een kleine gemeentelijke organisatie waar de lijnen kort
zijn en je snel kunt schakelen?
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
en een

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
6 apr
7 apr
20 apr

Medewerker Publiekszaken (20 – 24 uur)
Heb jij affiniteit met de taken van een gemeente? Sta je stevig in je schoenen? Werk jij
zorgvuldig en nauwkeurig. Ben jij klantgericht? Werk je graag samen in het team
Publieksbalie dat samen de schouders eronder zet?
Ben je digitaal vaardig en flexibel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meer weten? De uitgebreide beschrijving van deze vacatures kun je vinden op
www.schiermonnikoog.nl
Dursum Eilaun,
webinar
Grof huisvuil en oud
papier
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.

Tijdelijke verruiming terrassen
Omdat de coronapandemie aanhoudt en we naar alle waarschijnlijkheid ook deze zomer
nog met coronamaatregelen te maken hebben, heeft het college besloten om ook in
2021 een tijdelijke verruiming van horecaterrassen toe te staan. Hiermee wordt aan
ondernemers de mogelijkheid gegeven om maximaal hetzelfde aantal zitplaatsen te
realiseren als voor de coronapandemie het geval was.
Ondernemers die hiervan gebruik willen maken dienen een plan aan te leveren die moet
voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld het plan zijn afgestemd met
omwonenden en ondernemers in de omgeving. Bij een akkoord gaat de tijdelijke
verruiming in op het moment dat terrassen weer geopend mogen zijn. De verruiming
eindigt uiterlijk op 1 november 2021. De verruiming eindigt natuurlijk ook wanneer de
anderhalve-meter-regel wordt ingetrokken.

Enquête ruimtelijke ontwikkelingen alleen nog dit weekend
U kunt de enquête over een drietal ruimtelijke ontwikkelingen op
Schiermonnikoog tot en met uiterlijk 4 april invullen als u zich van
tevoren heeft aangemeld bij Schitterend Schiermonnikoog. De enquête
is naar bijna 800 panelleden verstuurd. Afgelopen week hebben al bijna
600 panelleden de enquête ingevuld. Een mooi resultaat.
De uitkomsten van de enquête worden na sluiting van de invultermijn verwerkt. Die
resultaten worden vervolgens gebruikt voor het opstellen van een raadsvoorstel voor de
gemeenteraadsvergadering in mei. Dan worden de resultaten ook bekendgemaakt.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de ruimtelijke ontwikkelingen die momenteel op
Schiermonnikoog spelen, wilt u de rapportages lezen die hierover zijn verschenen of
heeft u vragen over Schitterend Schiermonnikoog? Kijk dan op onze website Aanpak
verkeer en zoektocht ruimte busremise en bedrijven - In de gemeente Schiermonnikoog.

Online aanmelden grof afval
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een blok ‘Afval, grof huisvuil’. U
vult het formulier in onder ‘direct regelen’ en krijgt een ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de
ontvangstmelding staat wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.

Oud papier naar het Melle Grietjespad
Eens per maand haalt V.V. De Monnik het oud papier op. Heeft u erg veel oud papier en/of kunt u het oud papier niet
zelf opslaan? Breng het dan naar de inzamelcontainer aan het Melle Grietjespad (bij de oude manege aan de
oostkant van het bedrijventerrein). Heeft u zoveel oud papier dat u het met de auto vervoert? Breng het dan direct
naar de inzamelcontainer aan het Melle Grietjespad. De inzamelcontainers bij bungalowpark De Monnik en bij het
Karrepad zijn alleen bedoeld voor gasten. Het kost de oud papierploeg steeds erg veel tijd om deze containers te
legen.

TONK, een nieuwe tijdelijke steunmaatregel vanwege corona
TONK (de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een nieuwe steunmaatregel. De maatregel geldt van
januari t/m juni 2021. Hij is bedoeld voor mensen die te maken hebben met een terugval in inkomen als gevolg van de
coronacrisis. Het kabinet wil mensen helpen die om die reden moeite hebben om de huur of hypotheek te betalen.
Wanneer komen mensen voor de TONK in aanmerking? Er zijn een aantal regels. Het inkomen moet in de maand
januari 2021 tenminste 30% lager zijn dan in de maand januari 2020. Ook moeten de kosten van huur of hypotheek
hoog zijn. Onder ‘hoog’ verstaan we dan 40% of meer van uw inkomen. Ook is er een eis dat het vermogen een
bepaald maximum mag hebben.
De uitkering
De TONK is een eenmalige uitkering tussen de € 250,- en de € 1.000,-.
Het kan zijn dat dit bedrag nog hoger wordt. De mensen die recht hebben op de TONK komen dan automatisch voor
de hogere uitkering in aanmerking. Ook kan het zijn dat de regeling vanaf 1 juli wordt verlengd.
Meer informatie over TONK
Voor alle vragen over de TONK-regeling kunt u terecht bij de medewerkers van de gemeente Noardeast Fryslân. De
gemeente is telefonisch bereikbaar via 0519 - 29 88 88 van maandag t/m donderdag van 08.30 – 16.30 uur en op
vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur. Ook kunt u mailen aan info@noardeast-fryslan.nl.
Alle informatie over de TONK-regeling, en ook het formulier waarmee u TONK kunt aanvragen, vindt u op de website
www.noordoosthelpt.nl. Via deze link Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) | Noordoosthelpt komt u
direct bij de informatie over TONK.

Webinar Dursum Eilaun
Volgende week organiseren we een informatieve bijeenkomst (een webinar) over het project Dursum Eilaun. Omdat
we vanwege de coronamaatregelen nog niet bij elkaar mogen komen, maar we ook niet langer willen wachten,
hebben we besloten dit digitaal te doen.
Op dinsdag 6 april, van 14.00 tot 15.00 uur, geven we een toelichting op het project, vertellen we wat we de
komende maanden gaan doen én wat uw rol daarbij kan zijn. Ook zal er een virtuele ‘gastheer’ aanwezig zijn om
tijdens het webinar uw vragen te verzamelen. Bent u niet in de gelegenheid het webinar bij te wonen? Dan kunt u dit
op een later moment terugkijken. Tussendoor vragen verzenden, is dan niet mogelijk. Aanmelden voor dit webinar is
niet nodig.
Dinsdagochtend plaatsen wij een nieuwsbericht op de startpagina van onze website en op facebook. Daarin komt
een link waarmee u het webinar kunt bekijken. Wij raden aan om een kwartier voor aanvangstijd te controleren of de
link op uw computer werkt of dat u nog een programma moet installeren.

Regelgeving vissen op zeebaars
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ons geïnformeerd over de maatregelen rondom het
vissen op zeebaars. Door de onderhandelingen (onder andere over visserij) tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk
zijn er nu regels afgesproken tot en met 31 juli 2021.
Gerichte visserij op zeebaars met recreatief staand want niet toegestaan
Tot en met 31 juli 2021 (en waarschijnlijk ook voor de rest van het jaar) geldt een verbod op het vangen en behouden
van zeebaars. Dit betekent dat een gerichte recreatieve visserij op zeebaars met staand want niet is toegestaan. Ook
eventueel bijgevangen zeebaars mag volgens deze landelijke regels niet worden behouden (en dus meegenomen).
Eilanders mogen wel blijven vissen met een staand wantnet. Wilt u dit doen? Dan bent u verplicht dit te melden bij de
gemeente. Een melding is een jaar geldig en kunt u gemakkelijk online doen.
Visserij op zeebaars met hengel beperkt toegestaan
In de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2021 geldt een ‘bag limit’ van twee zeebaarzen per dag voor zeebaars
gevangen met een hengel. Dit betekent dat er in die periode per sportvisser maximaal twee zeebaarzen per dag
mogen worden meegenomen. Deze zeebaarzen moeten wel voldoen aan de gestelde minimummaat van 42 cm.

De maatregelen voor de periode na 31 juli 2021 zijn nog niet bekend. De verwachting is dat deze hetzelfde blijven als
in 2020. Zodra wij meer horen, berichten wij daar uiteraard over.
Waddeneilanden schreven brief aan ministerie van LNV
De gezamenlijke Waddeneilanden stuurden vorig jaar een bief aan het ministerie met het verzoek vissen op zeebaars
weer toe te staan voor recreatieve staand wantvissers. De Waddeneilanden zien deze vorm van vissen als
cultuurhistorisch gebruik. Zulke gebruiken moet je koesteren. Daarnaast benadrukten de Waddeneilanden dat het
recreatief vissen in perspectief moet worden gezien. Er zijn slechts weinig vissers actief.
Het gaat nog steeds niet erg goed met het Europese zeebaarsbestand. Daarom heeft het ministerie besloten de
maatregelen uit 2020 voort te zetten in 2021.
Wij zijn tevreden dat in elk geval het vissen met een recreatief staand wantnet blijft toegestaan. Wel begrijpen we dat
het verbod op de vangst van zeebaars voor velen een teleurstelling is.

Zorg & Welzijn
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

Bezoek opticien op 6 en 7 april
Vanwege de grote belangstelling, heeft Zorg en Welzijn in samenwerking met Oogmode Cocon een nieuw bezoek
aan Schiermonnikoog gepland. Op dinsdag 6 en woensdag 7 april zit Hans Clemens weer in het Gezondheidscentrum
aan de Van Starkenborghstraat 17. U kunt bij hem terecht voor een oogmeting, een lenscontrole, het uitzoeken van
een nieuwe bril, het bijstellen van monturen en voor kleine reparaties. Hij werkt op afspraak. Bel daarvoor naar
Oogmode Cocon: 058 2151353. Voor algemene vragen wat betreft vervoer en begeleiding kunt u contact opnemen
met Zorg en Welzijn: 06-11617657.

Bekendmakingen
Knuppeldam 4
Omgevingsvergunning - Knuppeldam 4 Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het inpassen van
vrijwilligersverblijven met de activiteit: Bouwen (30-03-2021)
Helmsnijderspad 2
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het bouwen van een berging met
de activiteiten: Bouwen + Handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening (30-03-2021)
Langestreek 66
Omgevingsvergunning - Langestreek 66 Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonnescherm
met de activiteit: Bouwen (25-03-2021)
Reeweg 11
Omgevingsvergunning - Reeweg 11 Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand met
de activiteit: Brandveilig gebruik. Rectificatie in verband met publicatie verkeerd huisnummer (eerder gepubliceerd als
zijnde reeweg 15 ipv 11) (25-03-2021)

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.

