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Gemeentehuis en milieustraat gesloten

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.

Burgemeester Ineke van Gent en Talitha
Sikkema hebben namens de bevolking van
Schiermonnikoog een krans gelegd bij de
plaquette voor slachtof fers van de Tweede
Wereldoorlog.

Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11091410
Openingstijden:

Op 13 mei (Hemelvaartsdag) en 14 mei 2021 zijn het gemeentehuis en de milieustraat
gesloten.

Kranslegging 4 mei

Op Vredenhof na de twee minuten stilte werden
kransen gelegd door Burgemeester Ineke van
Gent en Kinderburgemeester Thijmen namens
de bevolking van het eiland, door Commissaris van de Koning de heer Brok en Yinthe
van der Heide namens de Provincie Fryslân en namens alle kinderen van het eiland
legden Rinske van der Bijl en Wytze Bentum een krans.

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
12 mei
Grof Huisvuil
18 mei
Raadsvergadering

Stolpersteine geplaatst
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.

Op zaterdag 1 mei werden vijf Stolpersteine, ook bekend als
Struikelstenen, geplaatst op Schiermonnikoog. De steentjes
bevinden zich in het wegdek op plaatsen waar Joodse mensen
woonden die in de oorlog hun huis en dit eiland moesten verlaten,
naar Sobibor of Auschwitz gebracht werden en daar werden
vermoord.
Het 4-meicomité van Schiermonnikoog zorgde ervoor dat de stenen naar
Schiermonnikoog kwamen. Initiatief neemster mevrouw Joke Folmer was uiteraard
aanwezig bij het plaatsen van de gedenktekens

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.

Vaccinaties
Deze week zijn de uitnodigingen voor de vaccinaties aan inwoners van 18-60 jaar
verzonden. In de uitnodiging staat wanneer u de af spraak voor vaccinatie kunt maken. U
beslist zelf of u de vaccinatie haalt. Wel bevelen wij deze van harte aan. Hoe meer
mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we het coronavirus onder controle krijgen.
Heef t u vragen over de uitnodiging? Stuur dan een mail naar
bestuurssecretariaat@schiermonnikoo g.nl

Vrijheidssoep
Op 5 mei vieren we bevrijdingsdag. Dit kon helaas niet zoals we gewend zijn. Wel was er een
alternatief voor de 70-plussersf : de Vrijheidsmaaltijdsoep.
De Vrijheidsmaaltijd zorgt voor bijzondere ontmoetingen aan de eettaf el en is dé plek voor een
goed gesprek over vrijheid. Schrijf ster en TV-kok Yvette van Boven heef t speciaal voor deze
gelegenheid het recept van de soep gemaakt.
De Vrijheidsmaaltijdsoep-actie werd georganiseerd Zorg en Welzijn van de gemeente en
vrijwilligers brachten de soep bij de 70-plussers thuis. De vrijheidssoep is aangeboden door
Bevrijdingsf estival Fryslân.

Leerlingenvervoer Schiermonnikoog schooljaar 2021-2022
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en staat de basisschool op
minimaal zes kilometer van uw woning of de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs op minimaal zes kilometer
af stand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten.
Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De hoogte van de
vervoersvergoeding is af hankelijk van de af stand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders.
Ook wordt er rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke scho ol voor de leerling.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2020-2021 tot uiterlijk 1 juni 2020
indienen via de website van de gemeente Schiermonnikoog. Kijk bij ‘direct regelen – leerlingenvervoer’.

Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar Dokkum v.v..
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het basisonderwijs geen bi j hun persoonlijke
situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de
vaste wal (Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd vervoer, zulks ter beoordeling aan het college van
burgemeester en wethouders, dat zich hierin laat adviseren door een onaf hankelijke ter zake deskundige.
Ouders dragen zelf bij in de kosten van deze vorm van vervoer. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan
de hand van de werkelijke kosten van het openbaar vervoer.
U kunt de aanvraag voor het georganiseerd vervoer voor het schooljaar 2021-2022 tot uiterlijk 1 juni 2021 via de
website van de gemeente Schiermonnikoog indienen. Kijk bij ‘direct regelen – leerlingenvervoer’.
De aanvraag kunt u vinden op www.schiermonnikoog.nl Voor inf ormatie kunt u contact opnemen met Erica Faber,
(0519) 555 555.

Woningbouwlocatie Oost
Voor de zomer wordt een start gemaakt met het
bouwrijp maken van de woningbouwlocatie ‘Oost’. In
het najaar kan WoonFriesland dan beginnen met het
bouwen van zestien sociale huurwoningen.
Op het weiland aan de oostzijde van het dorp,
aansluitend aan de Ds Hasperstraat en Martha
Karststraat, wil de gemeente 28 nieuwe huizen laten
bouwen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden
gewijzigd. De gemeenteraad vergadert hier dinsdag 18
mei over.
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de
gemeenteraad en publicatie van de plannen, begint het
bouwrijp maken van de grond. Er komt dan een
tijdelijke bouwweg van de bouwlocatie naar de
Knuppeldam. Op de af beelding staat hoe de woonwijk
er waarschijnlijk uit gaat zien. WoonFriesland bouwt de
zestien woningen aan de binnenzijde van de wijk. Aan de buitenzijde van de wijk wil het college betaalbare woningen
(laten) bouwen voor eilanders. Het college beraadt zich nog op de mogelijkheden om deze woningen ook in de
toekomst betaalbaar te houden voor eilandbewoners.
Op onze website vindt u alle inf ormatie over de plannen bij elkaar. Zoek op Woningbouwlocatie Oost.

Dursum Eilaun: Duurzame warmte
Wilt u meedenken over hoe we onze huizen en gebouwen in de toekomst, duurzaam kunnen verwarmen? Graag! We
nodigen u van harte uit om uw tips, ideeën en eventuele zorgen met ons te delen via een enquête die u vanaf 11 mei
kunt invullen. Ook horen we graag aan welke inf ormatie u behoef te heef t en hoe u betrokken wilt worden bij de
volgende stappen.
In het project Dursum Eilaun werken we samen aan een duurzame toekomst. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe we
op andere manieren onze huizen en gebouwen kunnen verwarmen, uiteindelijk zonder het gebruik van aardgas.
Dat is best een verandering voor iedereen. Daarom zijn we benieuwd hoe u hier tegenover staat. Heef t u uw woning
bijvoorbeeld al (voor een deel) duurzamer gemaakt? Bent u dat van plan of misschien juist niet? En hoe kan de
gemeente u helpen?
We horen graag van u, óók wanneer u eigenaar bent van een vakantiewoning.
Vanaf 11 mei kunt u de enquête invullen. Meer inf ormatie vindt u op de ansichtkaart die alle eilanders in de komende
dagen in de bus krijgen. Of kijk op onze website of onze social media.

Ontwerpbijeenkomsten Dursum Eilaun
In de week van 19 april organiseerden we, op verschillende momenten, digitale ontwerp - en discussiesessies. De
zogeheten charrettes. Hier werkten veel eilanders aan mee. Mensen met inhoudelijke kennis en met mind er kennis,
man, vrouw, jong en minder jong. De sessies werden goed bezocht.
Kon u niet bij een van deze sessies aanwezig zijn? In de tweede helf t van juni o rganiseren we weer een aantal
ontwerp- en discussiesessies. Hopelijk is het dan mogelijk weer f ysiek bij elkaar te komen. Houd de nieuwsbrief , onze
website en onze social media in de gaten voor meer inf ormatie over deze sessies.

Huurwoning beschikbaar Tjebbeglop 5
Er komt per 1 juni 2021 een kleine eengezinswoning beschikbaar waarop u zich kunt ins chrijven. Uw inschrijving dient
voor maandag 24 mei 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een woning met een netto huurprijs van € 418,62.
Inclusief servicekosten van € 5,61 en het voorschot zonne-energie van € 24,68, komt de bruto huurprijs op € 448,91.
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 418,62.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamer:
Oppervlakte woonkamer/keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

1
9,42m²
22,04 m²
Ja
Nee
Tuin en terras

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsf ormulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit f ormulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 23 mei 2021 aanstaande. U kunt alleen reageren op
deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de reactietermijn en
toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Er mog en alleen huishoudens van maximaal twee personen in
deze woningen.

Gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog
ONE-Dyas B.V. wil aardgas winnen uit het gasveld N05-A in de Noordzee. De beoogde locatie van een
gaswinningsplatf orm bevindt zich ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog. Vanaf deze locatie wil
het bedrijf met maximaal twaalf putten boren. De ontwerpbesluiten voor dit project liggen tot en met 3 juni 2021 ter
inzage. Ze zijn in te zien via Bureau Energieprojecten van de Rijksoverheid en op het gemeentehuis.
Het college van burgemeester en wethouders zal een zienswijze indienen naar aanleiding van dit ontwerpbesluit.
Gaswinning is niet meer van deze tijd en zou niet moeten plaatsvinden zo dicht bij het laatste ongerepte natuurgebied
van Nederland, dat bovendien Natura-2000gebied, UNESCO Werelderf goed én Nationaal Park is. De gemeenteraad
van Schiermonnikoog sprak zich in oktober 2017 in een motie uit tegen gastwinning ten noordoosten van
Schiermonnikoog. De zienswijze zal in lijn zijn met die motie.
Het is tijd dat de rijksoverheid besluit om de Waddenzee, Noordzeekustzone en het directe gebied daaromheen écht
te beschermen.

Zorg & Welzijn
Spreekuur Maatschappelijk werk
Elke woensdag is er spreekuur van het maatschapp elijk 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 af spraak maken via 088-5335353 of een e-mail zenden naar inf o@smwf .nl.
Kijk voor meer inf ormatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf .nl

Jeugd aan Zet weken
16 April was het zo ver. De start van de Jeugd aan Zet weken! Jeugdwerker Gabriëlle en Lytje Willem hadden de
handen ineen geslagen en hebben weken lang voor de eilander jeugd een programma voorbereid. Verschillende
eilanders werden benaderd om met hun expertise activiteiten te organiseren en ook werden er ‘onbekende’
activiteiten van de wal gevraagd. Deze activiteiten waren in verschillende thema’s, zo was er het blok culinair, cultuur,
sport, natuur en een wedstrijd gedeelte. Voor ieder wat, en dat bleek ook uit de hoeveelheid deelname! We zijn trots
dat er zo veel jeugd heef t mee gedaan aan alle activiteiten! Er werd ook nieuw materiaal aangeschaf t zo zijn er
nieuwe Laserguns voor het spel Lasergame waar dan ook al f anat iek mee werd gespeeld.
Tijdens de weken was er ook een wedstrijd element. Zo was er de CupCakeCup waarbij alle kinderen hun beste
CupCake konden laten testen bij Bakker Iwan van Bakkerij Donders. De beste mochten naar de f inale waar Carlijn
Hagen de lekkerste CupCake had gebakken en Noah Dam de mooiste CupCake had. Het onderdeel Doe een Goede
Daad voor de ouderen werd gewonnen door Maurits Hagen. Hij had heerlijke CupCakes gebracht bij een oudere
eilander die dit mooie gebaar net hard nodig had. Daarnaast was er nog een creatieve wedstrijd. De opdracht luidde:
Breng een Ode aan Schiermonnikoog. Er werd f link geknutseld en na de beoordeling van Burgemeester Ineke van
Gent en Meester Jaap was de winnaar Sem Anker met een prachtige 3D versie van Schiermonniko og van schelpen
en andere gevonden materialen. De kunstwerken zijn nog te bewonderen in de oude burgemeesters kamer, dus kom
deze zeker even aanschouwen!
Wij hebben het echt f antastisch gehad en willen iedereen bedanken. Alle eilanders en niet -eilanders die activiteiten
hebben georganiseerd, hebben geholpen of hebben bijgedragen aan het plezier van onze jeugd. Wij kijken er met een
grote glimlach op terug en vanuit de kinderen hebben we begrepen dat dit zeker nog een keer georganiseerd moet
worden, dus daar gaan we voor!

Bekendmakingen
Raadsvergadering 18 mei 2021
Op dinsdag 18 mei 2021 om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
Besluitenlijst van de vergadering van 20 april 2021

5.

Mededelingen

6.
7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Rapport RKC De Waddeneilanden – quick scan zwembaden op de vijf Waddeneilanden
Gastvrij Schiermonnikoog – 10 pijlers voor toeristisch beleid
Jaarstukken 2020 gemeente Schiermonnikoog
GR Waddeneilanden -conceptbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 – zienswijze

10.
11.
12.

VRF -jaarrekening 2020, 1e begrotingswijziging 2021, conceptbegroting 2022 – zienswijze
Bestemmingsplan woningbouw Oost
Lentenota 2021 -f inanciële tussenrapportage

13.
14.
15.

Oordeelsvormend deel
Vaststellen RES Fryslân 1.0
SWS Yn de mande: tijdelijk bestuur, wijziging statuten / opstarten procedure nieuwe school
Aandeelhouderschap Stedin (besluit bekrachtiging geheimhouding documenten)

16.
17.
18.
19.
20.
21.

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 grif f ier, via telef oonnummer 06-11705296.
Insprekers moeten na het inspreken het gebouw verlaten.
Langestreek om de noord 15
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erf af scheiding met de activiteit: Bouwen (05-05-2021)

Reeweg 11
Ontwerp omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk met de activiteit: In gebruik nemen
van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid (05-05-2021)
Helmsnijderspad 2
Verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het realiseren van een berging met
overkapping voor de activiteiten: Bouwen + Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan
(05-05-2021)
Knuppeldam 4
Aanvraag omgevingsvergunning voor het inpassen/realiseren van een vrijwillegersverblijf met de activiteiten: Bouwen
+ Handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening (05-05-2021)
Sinteblom 8
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel met de activiteit: Bouwen (05-05-2021)

Langestreek 70
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een erf af scheiding met de activiteit: Bouwen (05-05-2021)
Reddingsweg 2
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuttingsdeur met de activiteit: Bouwen (05-05-2021)
Reeweg 8
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand en gedeeltelijk wijzigen van het gebruik met de
activiteit: Bouwen + Handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening (05-05-2021)

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.

