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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.

Nieuwe werktuigdrager voor buitendienst
Woensdag 14 april arriveerde een nieuw voertuig bij de werkplaats. Het is een
werktuigdrager inclusief grasmaaier. Het is een multifunctioneel voertuig, want ook
andere beschikbare machines zoals de onkruidborstel, bezem en zoutstrooier kunnen er
aan gekoppeld worden.
Deze werktuigdrager is gebruiksvriendelijker, energiezuinig en voldoet aan de nieuwste
uitlaatgas en emissie eisen.

Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-1109140

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

21 apr
22 apr

22 apr

Raadsvergadering
Charrettes dursum
eilaun (van te voren
aanmelden)
Net op Zee
raadspresentatie
Charrettes dursum
eilaun (van te voren
aanmelden)
Voorverkenning duinen dijkversterking
en informatie
kustontwikkeling

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.

Discussiebijeenkomsten Dursum Eilaun (charrettes)
Als Dursum Eilaun Schiermonnikoog moeten we nadenken over de manier waarop we
energie gebruiken. Hoe zorgen we ervoor dat we minder energie verbruiken? En gaan
we de energie die we wel nodig hebben zelf opwekken met behulp van natuurlijke
bronnen, zoals wind en zon? Of zijn er ook andere oplossingen? Wat kost dit en ook wat
kan ons dit opleveren? Kortom: hoe maken we ons eiland klaar voor een duurzame
toekomst?
Ga over deze onderwerpen met ons in gesprek tijdens
een van de ‘charrettes’. Dit zijn (digitale)
ontwerpbijeenkomsten waarin we in kleine groepen
praten over hoe we ons eiland duurzaam kunnen maken.
Onder leiding van deskundigen ontwerpen we samen de
route naar ons Dursum Eilaun!
We bieden op vier momenten een charrette aan.
Per charrette zijn beperkt plaatsen beschikbaar, dus meld
u snel aan.
Op 20 april kunt u meedoen van 10.00 tot 12.00 uur of van 14.00 tot 16.00 uur.
Op 22 april kunt u meedoen van 09.00 tot 11.00 uur of van 19.00 tot 21.00 uur.
U kunt zich voor de charrettes aanmelden via duurzaam@schiermonnikoog.nl, onder
vermelding van uw naam en de keuze voor één van de charrettes.
Denk mee over de toekomst van Schiermonnikoog!

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.

Raadsvergadering 20 april
De gemeenteraad vergadert dinsdagavond 20 april in het gemeentehuis. Alle raadsstukken zijn te raadplegen via
http://bestuur.schiermonnikoog.nl. De vergadering is openbaar en is te volgen via 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.

Kabelroute Net op Zee: 21 april
Op woensdag 21 april van 20.00-22.00 uur krijgt de gemeenteraad van Schiermonnikoog een presentatie over de
kabelroute Net op Zee van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het is een verdieping van de
presentaties die op 22 en 29 maart zijn gegeven. De gemeenteraadsleden kunnen tijdens de avond vragen stellen. De
presentatie is online te volgen via de raadsvergaderingenpagina op onze website.
De gemeenteraad heeft ook een aantal experts (waaronder een kustecoloog, bioloog en geomorfoloog) en
belangengroepen (Nationaal Park, Natuurmonumenten, Waddenvereniging) uitgenodigd. Ook zij kunnen vragen
stellen. De gemeenteraad heeft in een motie aangeven dat zij goed geïnformeerd willen worden over de
werkzaamheden in het gebied en de gevolgen voor de natuur.
Kabelroute Net op Zee
Boven de Waddeneilanden komt een nieuw windenergiegebied om duurzame energie op te wekken. Voor aansluiting
op het energienetwerk heeft de Minister van EZK gekozen voor de zogenaamde ‘route west’ als voorkeursalternatief.
Die route kruist de oostpunt van Schiermonnikoog. De gemeente Schiermonnikoog begrijpt dat kabelaansluiting van
een windmolenpark nodig is. De eerste voorkeur van de gemeente (en veel andere regionale partijen) ging echter uit
naar een meer oostelijk gelegen route die niet via Schiermonnikoog en de kwetsbare Waddenzee zou lopen.
Op onze website vindt u informatie over dit project. Hier vindt u bijvoorbeeld de vragen en antwoorden terug die
tijdens de twee avonden gesteld zijn. Ook vindt u hier de presentaties terug die tijdens die avonden zijn getoond.
Wilt u op hoogte blijven van de plannen, abonneer u dan op de nieuwsbrief van Net op Zee via
https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/.

Uitnodiging online bijeenkomst Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat
Donderdag 22 april om 20.00 uur zijn er twee online presentaties over dijk, duinen en kustontwikkeling van ons eiland.
De presentaties vinden plaats voorafgaand aan de tweejaarlijkse overlegorgaanvergadering van het Nationaal Park
Schiermonnikoog.
Voorverkenning duin- en dijkversterking
Wetterskip Fryslân wil onderzoeken hoe bestaande opgaves, wensen en initiatieven op het eiland gecombineerd
kunnen worden met de dijk- en duinversterking die de komende jaren gaat plaatsvinden. Denk hierbij aan initiatieven
voor de landbouw, natuur, economie en wonen. Kijk voor meer informatie op
www.wetterskipfryslan.nl/schiermonnikoog.
Kustontwikkeling
Rijkswaterstaat geeft daarna een korte presentatie over kustontwikkeling van met name de noordwestkant van
Schiermonnikoog. Vorig jaar spraken Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, de gemeente en Natuurmonumenten
gezamenlijk af om voorlopig geen zandsuppletie uit te voeren en natuurlijke ontwikkelingen af te wachten.
Rijkswaterstaat volgt de kust hier nauwgezet. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/kustlijnzorg.
U kunt zich voor de online bijeenkomst aanmelden bij de secretaris van het Nationaal Park, Theun Miedema, via
t.miedema@fryslan.frl. U krijgt dan van tevoren een link toegestuurd.

Tweede ronde Iepen Mienskipfûns open vanaf 19 april
Heeft u een goed idee om de leefbaarheid op ons eiland te verbeteren? U kunt van 19 april tot en met 20 mei 2021
weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van
de leefbaarheid van Schiermonnikoog. Sinds kort kunt u ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het
eiland brengen.
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook
de projecten opzetten. Om inspiratie op te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op “Projecten in beeld” op
de website www.fryslan.frl/imf. 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. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.,
www.streekwurk.frl/leader of www.doarpswurk.frl.

Zorg & Welzijn
Jeugd Aan Zet weken!
Vanaf 16 april tot en met 30 april worden er speciaal voor de jeugd en
jongeren van Schiermonnikoog allerlei activiteiten georganiseerd. Het project
Jeugd Aan Zet wordt georganiseerd door Esther van Lytje Willem en Gabriëlle,
jeugdwerker van de gemeente.
Er zijn allerlei verschillende activiteiten op het gebied van cultuur, natuur, sport en culinair. De jeugd kan meedoen
aan breakdancen, eilander les, het nieuwe materialen spel of samen met je gezin op mountainbike tour. Voor alle
leeftijden zijn er leuke activiteiten. Alle activiteiten worden door verschillende eilanders en professionals van de wal
aangeboden. We willen iedereen alvast heel erg bedanken voor de betrokkenheid en leuke activiteiten die
aangeboden kunnen worden en wensen de jeugd van Schiermonnikoog heel veel plezier met al deze toffe activiteiten!
Inschrijven
Heb je je nog niet ingeschreven? Kijk dan snel op https://lytjewillem.nl/agenda en meld je aan.

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
Melding Activiteitenbesluit
Ontvangen van Arriva Personenvervoer Nederland BV een melding op 15 januari 2021.
Betreft: een OV-bedrijf met zes volledig elektrische bussen.
Locatie: Oosterreeweg 2, 9166 PE, gemeente Schiermonnikoog.
Voor deze melding gelden algemene regels.
Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de
Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

Rijspolder 73
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning met de activiteit: Bouwen
(12-04-2021)
Middenstreek 28
Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van dakisolatie aan de buitenzijde met de activiteit: Bouwen
(12-04-2021)
Badweg 67B (app. 7)
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevels (kozijnen) met de activiteit: Bouwen (12-04-2021)
van der Molenpad 2
Verleende omgevingsvergunning voor het intern verbouwen (garage/berging) ten behoeve van personeelshuisvesting
met de activiteiten: Bouwen en Gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan (12-04-2021)

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.

