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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: 06-1109140

Nieuwe bewegwijzering
Afgelopen woensdag onthulden burgemeester
Ineke van Gent en kinderburgemeester Thijmen
Bouwkamp de nieuwe bewegwijzering in het
dorp. Op de top van de palen prijkt de Schiere
Monnik, gemaakt van gerecycled plastic.
De nieuwe bewegwijzering in de dorp vervangt
de huidige rood-witte en groene paddenstoelen.
Deze worden komende week weggehaald. De
kappen van de paddenstoelen worden te koop
aangeboden. De jeugd wordt hierbij betrokken en
de opbrengt is ook bestemd voor wensen die de
jeugd heeft aangedragen. De nieuwe
bewegwijzering is mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van de provincie.

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
20 apr
20 apr

22 apr

Raadsvergadering
Webinar Dursum Eilan
(van te voren
aanmelden)
Webinar Dursum Eilan
(van te voren
aanmelden)

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.

Oproep waddenburgemeesters
De burgemeesters van de Waddeneilanden
hebben deze week een oproep gedaan aan de
voorzitters van de Veiligheidsregio’s Fryslan en
Noord-Holland om de terrassen weer zo snel
mogelijk te openen. Dit om de verspreiding van de toeristen die de Waddeneilanden
bezoeken beter te kunnen reguleren. Om de terrassen veilig in te richten zijn vorig jaar al
afspraken gemaakt met de ondernemers voor extra ruimte om op 1,5 meter te kunnen
zitten.
Daarnaast is in de brief gepleit voor het vaccineren van alle eilanders vanaf 18 jaar. Dit
om het risico op besmetting van de eilanders zo veel mogelijk te verkleinen nu vele
toeristen/gasten de Waddeneilanden bezoeken.

Containers overboord
Woensdagochtend verloor het schip de Baltic Tern vijf containers boven Ameland en
Schiermonnikoog. Eén container is gevonden door de kustwacht en met een lijn
vastgemaakt aan een sleepboot. De andere vier containers zijn nog niet gevonden. Het
is afhankelijk van de wind en de stroming waar deze containers terecht komen. Het kan
Ameland, Schiermonnikoog of nog verder naar het oosten zijn of ze zijn gezonken naar
de zeebodem.
Begin 2019 verloor MSC Zoe ruim driehonderd containers boven de Waddeneilanden.
Met alle gevolgen van dien.
Burgemeester Ineke van Gent en haar collega Leo Pieter Stoel van Ameland vinden dat
minister Cora van Nieuwenhuizen snel maatregelen moet nemen om herhaling te
voorkomen. De vaarroutes op de Noordzee langs de Waddeneilanden en de
Nederlandse kust behoren tot de drukste ter wereld. De toegang tot de zuidelijke
vaarroute moet veel strenger zijn.

Twee vacatures
De gemeente Schiermonnikoog heeft twee vacatures:
Vacature Juridisch adviseur (36 uur)
Vacature Medewerker Publiekszaken (20 – 24 uur)
Geïnteresseerd?
Heb je nog vragen? Neem dan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (8.30 tot
12.00 uur) contact op met gemeentesecretaris René Thedinga (0519 535050). Heb je
belangstelling dan kun je tot en met 15 april digitaal solliciteren via
solliciteren@schiermonnikoog.nl. De uitgebreide beschrijving van deze vacatures kun je
vinden op www.schiermonnikoog.nl

Strandrijden
Het zomerseizoen nadert. Graag wijzen wij strandrijders nogmaals op de regels voor het strandrijden in het drukkere
zomerseizoen. Van 15 april tot 15 september mag u alleen op het strand rijden tussen 20.00 en 7.00 uur. Houd te
allen tijde rekening met andere strandgebruikers; personen en dieren. Rijd nooit over de begroeide delen van het
strand en rijd alleen over het strand in een strook vanaf de waterlijn tot 100 meter richting de duinen. Om op het
strand te mogen rijden, moet u een strandontheffing aanvragen bij de gemeente.

Informatief webinar over ons Dursum Eilaun
Afgelopen dinsdag vond het eerste webinar Dursum Eilaun plaats. Hartelijk dank aan iedereen
die heeft meegedaan. Heeft u het webinar gemist? U kunt deze vanaf volgende week
terugkijken via de onze website (zoek op duurzaamheid) [https://www.schiermonnikoog.nl/in-degemeente/duurzaamheid_42848/item/groene-brief-over-een-dursum-eilaun_54265.html]. Op de
website kunt u vanaf volgende week ook de tijdens het webinar gestelde vragen en
bijbehorende antwoorden vinden. Vanaf 20 april praten we verder in kleinere bijeenkomsten; zogenoemde charrettes.
Discussiebijeenkomsten een Dursum Eilaun (charrettes)
We willen graag met u in gesprek over een duurzaam eiland. Dit doen we door middel van charrettes: kleine (digitale)
bijeenkomsten waarin u samen kunt bouwen aan en in discussie kunt over een volhoudbaar eiland. Per charrette zijn
beperkt plaatsen beschikbaar. We organiseren meerdere charrettes, zo hopen we op voldoende deelname.
Op 20 april kunt u meedoen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Op 22 april kunt u meedoen van 09.00 tot 11.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.
U kunt zich voor de charrettes aanmelden via duurzaam@schiermonnikoog.nl. Denk mee over de toekomst van
Schiermonnikoog!

Informatieavond kabelroute Net op Zee
Op maandag 22 en 29 maart vonden er een bewonersavonden plaats over de kabelroute Net op Zee. De Minister
van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) heeft een voorkeur uitgesproken voor een route die de oostpunt van
Schiermonnikoog kruist (de zogenoemde ‘route west’). Tijdens de avonden werden mensen geïnformeerd over het
project en het proces.
De gemeente Schiermonnikoog heeft, samen met andere regionale overheden, provincies en waterschappen, een
regioadvies opgesteld waarin zij een voorkeur aangeven voor ‘route oost’, waarbij Schiermonnikoog niet wordt
gekruist. De minister koos helaas voor een andere route.
De gemeenteraad van Schiermonnikoog is ongerust over de door de minister gekozen route door Schiermonnikoog.
Zij hebben zich hierover uitgesproken in een motie. Hierin staat dat goed moet worden gekeken naar wat het
aanleggen van kabels voor gevolgen heeft voor het natuurgebied. De gemeente Schiermonnikoog blijft in gesprek met
het ministerie en netbeheerder TenneT om de bezwaren voor een route door Schiermonnikoog op de agenda te
houden.
Wilt u op hoogte blijven van de plannen, abonneer u dan op de nieuwsbrief van Net op Zee via
https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/. Op die website vindt u ook veel andere informatie over
het project.
Ook op onze eigen website vindt u informatie over dit project. Hier vindt u bijvoorbeeld de vragen en antwoorden terug
die tijdens de twee avonden gesteld zijn.

CO2-compensatiefonds honoreert drie duurzame ideeën Ameland en Schiermonnikoog
De onafhankelijke beoordelingscommissie van het CO2-compensatiefonds van Wagenborg Passagiersdiensten heeft
drie duurzame projectvoorstellen gehonoreerd. Met een bijdrage uit het fonds worden fruitbomen geplant op
Schiermonnikoog, krijgt dat eiland enkele openbare drinkwaterpunten en bindt op Ameland het MadNes Festival de
strijd aan met achtergelaten sigarettenpeuken.
‘De man met de bomen’ is een muzikaal omlijste vertelling van de Franse schrijver Jean Giono, waarmee de
initiatiefnemers aandacht vragen voor het belang van biodiversiteit. Met meerdere voorstellingen willen ze bovendien
geld ophalen om fruitbomen te planten voor de pluktuin op Schiermonnikoog. Het project ontvangt de gevraagde
bijdrage van 2500 euro.
Met het project ‘Wad’n Peukenzee’ wil het MadNes Festival Ameland iets doen aan de tienduizenden
sigarettenpeuken die jaarlijks op het strand belanden. Die peukenzee is een doorn in het oog van het festival, waar
duurzaamheid zeer hoog in het vaandel staat. Door middel van voorlichting en een draagbaar asbakje voor bezoekers
hoopt MadNes het aantal peuken radicaal te verminderen. MadNes krijgt voor dit initiatief een bedrag van 6000 euro.
Het hoogste toegewezen bedrag – 8400 euro – is voor het project van de werkgroep FairTrade Schiermonnikoog en
stichting Natuurlijk Schiermonnikoog. Door aanleg van openbare drinkwaterpunten willen de initiatiefnemers het
gebruik van drinkwater uit wegwerpflesjes terugdringen. Zo hopen ze de CO2-uitstoot én de hoeveelheid plasticafval
te verminderen. De drinkwatervoorziening op het eiland is al volledig circulair.

Het CO2-compensatiefonds is in het leven geroepen door Wagenborg Passagiersdiensten met als doel de CO2uitstoot van het reizen met de veerdienst te compenseren. Passagiers van de veerdiensten naar Schiermonnikoog en
Ameland kunnen een vrijwillige toeslag betalen om de uitstoot van hun overtocht te helpen compenseren. Wagenborg
garandeert een budget van 30.000 euro per jaar. De dorpsbelangen op Schiermonnikoog en Ameland vormen een
onafhankelijke beoordelingscommissie. De gemeenten Schiermonnikoog en Ameland verzorgen de administratie van
de aanvragen. Eilanders kunnen elk jaar in januari voorstellen indienen voor projecten die uit het fonds gefinancierd
kunnen worden. In het najaar worden via diverse kanalen oproepen geplaatst om nieuwe voorstellen in te dienen.

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

Bekendmakingen
Raadsvergadering 20 april 2021
Op dinsdag 20 april 2021 om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
Besluitenlijst van de vergadering van 23 maart 2021
Mededelingen

6.
7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Verbeteren verkeersveiligheid
Ontbinden Stichting Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO
FUMO ontwerpbegroting 2022- zienswijze

10.
11.
12.

Oordeelsvormend deel
Rapport RKC De Waddeneilanden – quick scan zwembaden op de vijf Waddeneilanden
Werkdocument Programma Waddeneilanden
Gastvrij Schiermonnikoog – 10 pijlers voor toeristisch beleid

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lijst van ingekomen stukken
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Project denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen
Vragenuur
Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl. De vergadering is openbaar en wordt
uitgezonden via internet en Schiermonnikoog TV.
Er is geen publieke tribune.
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 moeten na het inspreken het gebouw verlaten.
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gemeente Schiermonnikoog
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 23
maart 2021 de beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Schiermonnikoog vastgesteld.
Deze beleidsregels treden in werking na bekendmaking en met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021.
Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 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.

