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papier
KCA

College slaat andere weg in om autoluwe karakter te versterken
Het college van burgemeester en wethouders nam dinsdag een aantal besluiten naar
aanleiding van het eindrapport Ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog. Zoals
verwacht blijkt uit het rapport dat eilanders en bezoekers zich grote zorgen maken over
het autoluwe karakter van Schiermonnikoog. Het college heeft deze zorgen al langer en
kiest nu voor een aantal maatregelen, waaronder het zoveel als mogelijk afsluiten van
het dorpscentrum voor gemotoriseerd verkeer. Het college ziet af van een
ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Melle Grietjespad. Voor dit plan is nu geen
draagvlak binnen en buiten de eilander gemeenschap. Draagvlak is voor het college van
groot belang en neemt het college ook in dit geval uitermate serieus.
Oplossingsrichtingen
Een belangrijk onderdeel van het eindrapport is een enquête, gehouden onder eilanders,
toeristen met een huis op het eiland en overige bezoekers. Net als het college
herkennen de meeste ondervraagden het vraagstuk rondom verkeersdrukte op het
eiland. Ook vinden de ondervraagden het autoluwe karakter belangrijk voor
Schiermonnikoog. Daarom gaat het college hiermee aan de slag. Om de drukte in het
centrum van het dorp op te lossen wil het college een strenger regime toepassen op het
ontheffingssysteem, de Middenstreek-Nieuwestreek-Reeweg zoveel mogelijk afsluiten
voor gemotoriseerd verkeer en wordt voor het centrumgebied van het dorp een woonerf
ingesteld.
Wethouder Erik Gerbrands: “het college wil het autoluwe karakter versterken, en slaat nu
voortvarend een nieuwe weg in om dit te realiseren. Samen met de eilanders die ook
verlangen naar versterken van het autoluwe karakter en met de nodige maatregelen om
dit mogelijk te maken.”
Ook twee andere ruimtelijke vraagstukken wil het college nu gaan oplossen. Als locatie
voor een nieuwe busremise wijst het college de Knuppeldam, achter de
brandweerkazerne aan. Ook stelt het college voor om het bouwbedrijf te verplaatsen
naar het bedrijventerrein Melle Grietjespad, op de plek van de oude manege. Voor
overige bedrijfsruimte wil het college kijken naar invulling van bestaande locaties.
Uitbreiding van bedrijventerrein Melle Grietjes pad is daarmee nu van de baan.
Vervolg
Het eindrapport wordt in juni in een beeldvormende vergadering aangeboden aan de
gemeenteraad. Vervolgens moet de raad beslissen over de gekozen
oplossingsrichtingen uit het rapport.
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verordeningen van de gemeente
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Ruimtelijke ontwikkelingen / Werkwijze
Het college startte in 2020 met de aanpak van drie ruimtelijke ontwikkelingen: de
verkeerssituatie in het dorp, realisatie nieuwe busremise en de vraag naar bedrijfsruimte.
Om deze vraagstukken op te lossen stelde het college een plan van aanpak op dat de
gemeenteraad al eerder op 15 december 2020 vaststelde.
Aan de hand van het plan van aanpak is een proces doorlopen om verschillende
oplossingsrichtingen voor de ruimtelijke ontwikkelingen aan te pakken. Hierbij is gebruik
gemaakt van een enquête en een klankbordgroep. De resultaten uit dit proces zijn
vertaald in een eindrapportage. Op basis van die rapportage heeft het college nu een
besluit genomen dat zij aan de raad zal voorleggen.

Vaccinaties inwoners van 18-60 jaar
Vorige week zijn de uitnodigingen voor de vaccinaties aan inwoners van 18-60 jaar
verzonden. In de uitnodiging staat wanneer u de afspraak 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.
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar behoort u wel tot de inwoners van 18-60 jaar?
Of heeft u vragen over de uitnodiging? Stuur dan voor 18 mei een mail naar
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Kallemooi 2021
Beste eilanders,
Wat hadden we er zin in en wat zijn we er weer aan toe… een echt Kallemooifeest. Maar tot onze grote spijt moeten we ook dit jaar, wegens de landelijk
geldende coronaregels, de festiviteiten afblazen. De mooie traditie van het hijsen
van de mast, de eilander kinderspellen, het indrukwekkende Pinksterrijden. Maar
ook de muziek van de Brassband en bovenal de gezelligheid overdag en in de
avond zullen we nog een jaar moeten missen.
Maar we zingen het niet voor niets: “Pinksterfeest gaat nooit verloren!”
Tot volgend jaar!
Hartelijke groet namens de Pinkstercommissie,
Peter-Arnold Kolstein

Vacature leerkracht basisonderwijs
Basisschool Yn de mande zoekt voor het nieuwe schooljaar een
leerkracht voor de combinatiegroep 6,7,8
voor 1 fte
Ben jij de leerkracht die bewust kiest voor de bovenbouw en ervaring heeft met het werken in een combinatiegroep
bovenbouw en lijkt het jou leuk om te werken op een eilander school die volop in ontwikkeling is en te wonen op een
unieke plek? Kijk dan op www.schiermonnikoog.nl voor de volledige vacaturetekst.

Enquête duurzame warmte
Heeft u de enquête over hoe u uw huis duurzaam kunt verwarmen al ingevuld? Huishoudens op Schiermonnikoog
ontvingen deze week een ansichtkaart (met een ontwerp van een van onze eilander vormgevers!) met een uitnodiging
hiervoor in de brievenbus. U kunt de enquête invullen tot 25 mei. De enquête is bedoeld voor woningeigenaren,
huurders en eigenaren van een vakantiewoning op Schiermonnikoog.
Lukt het u niet om online een enquête in te vullen, dan kunt u een papieren versie ophalen op het gemeentehuis.
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. Heeft 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.
Meer informatie en een link naar de enquête vindt u op onze website onder duurzaamheid > zelf doen > enquête over
duurzaam verwarmen.

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
Rijspolder 70
Aanvraag omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleend bouwplan met de activiteit:
Bouwen (11-05-2021)
Klein Zwitserland 49
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning met de activiteit: Bouwen
(11-05-2021)
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.

