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Positieve wind
Er waait momenteel een positieve wind op het eiland. Het was gezellig druk in de
meivakantie. De terrassen zijn weer open, eerst nog heel beperkt maar nu alweer van ’s
ochtends vroeg tot 20.00 uur. Persoonlijk ben ik ook erg blij dat het zwembad weer open
is. Een paar keer per week baantjes zwemmen voor het werk. Een echte aanrader!
Ook de bibliotheek is weer (beperkt) open. Hij is helemaal opgeknapt en de
medewerkers zijn blij om u weer te ontvangen. We krijgen weer meer mogelijkheden en
meer vrijheid. Langzaam maar zeker op weg naar een meer “vrije” wereld waarin we
steeds minder noodzakelijke beperkingen krijgen opgelegd om het coronavirus de baas
te blijven. Verderop in de nieuwsbrief staat hoe we stap voor stap de coronamaatregelen
kunnen loslaten en weer meer mogelijkheden krijgen. Het blijft belangrijk dat u zich aan
de basisregels blijft houden om zo bij te dragen aan het kunnen uitvoeren van het
stappenplan. Want wat zou het toch fijn zijn als we binnenkort meer mensen kunnen
ontvangen, van kunst en cultuur kunnen genieten, meer kunnen sporten en ook
evenementen weer mogelijk zijn.

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
11-25
mei
25 mei

31mei18 juni
1 juni

Invullen enquête over
duurzaam verwarmen
Start bouwrijp maken
woningbouwlocatie
Oost
Start herstraten
Langestreek West
Beeldvormende
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.

Positief nieuws is ook dat volgende week woensdag onze zestig minners worden
gevaccineerd op het eiland. Ik noemde ze in een vorige nieuwsbrief onze “jonkies” wat
bij velen uit deze doelgroep een glimlach op het gezicht gaf. Hopelijk is de opkomst
groot want vaccineren is en blijft belangrijk om het virus te bestrijden. Schiermonnikoog
is één van de eerste gemeentes van Nederland waar de bevolking binnenkort (bijna)
volledig is gevaccineerd. Waar een kleine gemeente dan toch weer groot in kan zijn.
Ik wens u het vasthouden van de positieve stemming en een frisse wind in uw leven na
een moeilijke periode. Blijf naar elkaar omzien en kijk vooruit. We krijgen corona met
elkaar onder controle.
Ineke van Gent
(burgemeester)

Openingstijden gemeentehuis en milieustraat komende week
Het gemeentehuis en de milieustraat zijn op maandag 24 mei (1e pinksterdag) en
dinsdag 25 mei (Pinksterdrie) gesloten.

Minister Ollongren spreekt met Waddeneilanden over leefbaarheid
Demissionair minister Kajsa Ollongren bracht woensdag 19 mei een werkbezoek aan de
Waddeneilanden. Ze was als gast van de vijf Waddengemeenten op Ameland. Ze sprak
ter plekke met eilanders en met de Waddenburgemeesters (of hun plaatsvervangers)
over onder meer bereikbaarheid, zorg, wonen, onderwijs, duurzaamheid en circulaire
economie. Ook Commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerde Avine Fokkens
waren aanwezig. De minister zag met eigen ogen hoe de eilanden plannen maken en
initiatieven nemen om de leefbaarheid op peil te houden.
Bij het bezoek kwam ook het Programma Waddeneilanden ter sprake waar de eilanden
op dit moment aan werken. Op basis van dit Programma willen de eilanden aan de slag
met de bijzondere uitdagingen waar ze voor staan. Als kleine gemeenten, omringd door
kwetsbare natuur, ontvangen de eilanden jaarlijks een paar miljoen toeristen. De druk op
de leefbaarheid en de voorzieningen op de eilanden
is groot.
De eilanden willen graag maatwerk en ruimte om te
experimenteren op het gebied van wonen, zorg,
onderwijs, duurzaamheid en circulariteit. Voor elk
van deze thema’s hebben de eilanden innovatieve
ideeën, waarbij echter vaak het landelijke beleid
knellend is of de financiën voor daadwerkelijke
innovatie ontbreken. De eilanden vragen het Rijk om
ondersteuning en betrokkenheid bij de uitvoering van
hun Programma. De provincies Fryslân en NoordHolland zijn nauw betrokken bij de
leefbaarheidsplannen van de eilanden en steunen
hun oproep aan het Rijk.

Enquête duurzame warmte (laatste weekend!)
Heeft u de enquête over hoe u uw huis duurzaam kunt verwarmen al ingevuld? U kunt de enquête invullen tot 25 mei.
De enquête is bedoeld voor huurders, woningeigenaren en eigenaren van een vakantiewoning op Schiermonnikoog.
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.
Meer informatie en een link naar de enquête vindt u op onze website onder duurzaamheid > zelf doen > enquête over
duurzaam verwarmen.

Start werkzaamheden bouwplan Oost
Afgelopen dinsdag stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Woningbouwlocatie Oost fase 2 vast. De
werkzaamheden kunnen beginnen!
Op dinsdag 25 mei start het bouwrijp maken van de woningbouwlocatie. Voor het vervoer van bouwmaterialen wordt
een tijdelijke toegangsweg aangelegd vanaf de Knuppeldam. Hiermee sluiten we bouwverkeer via de Martha
Karststraat en de Dominee Hasperstraat uit.
De planning is dat voor de bouwvak 2021 (week 30) alle werkzaamheden rond het bouwrijp maken gereed zullen zijn.
Het bouwen van de woningen start na de bouwvakvakantie 2021. Het woonrijp maken (aanleg van wegen, etc.) van
het plan zal gefaseerd plaatsvinden en start in het eerste kwartaal van 2022.
Het bouw- en woonrijp maken wordt uitgevoerd door firma Folkertsma te Ginnum. Woonfriesland heeft opdracht
gegeven aan firma Dijkstra-Draaisma voor het bouwen van de 16 huurwoningen.
Praktische vragen
Voor vragen aangaande planning en andere praktische zaken, kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de
gemeente of met firma Folkertsma:
-Folkertsma Ginnum GWW b.v.: dhr. Marten van der Heide, telefoon 06-28062721 of e-mail: marten@gfbv.nl
-Contactpersoon/toezichthouder gemeente: dhr. Kornelis Bentum, telefoon: 06-23628896 of e-mail:
k.bentum@schiermonnikoog.nl

Verkeershinder Langestreek
Maandag 31 mei aanstaande gaan we starten met het herstraten van een deel van de westkant van de Langestreek.
Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de Langestreek afgesloten voor alle verkeer. Dit betreft het gedeelte van
Langestreek 120 tot aan het Karelspad (nabij bushalte). De bushalte is tijdelijk buiten gebruik.
Naar verwachting duren de werkzaamheden tot vrijdag 18 juni 2021.

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
afstand 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 afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders.
Ook wordt er rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school 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 bij 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 onafhankelijke 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 informatie kunt u contact opnemen met Erica Faber,
(0519) 555 555.

Kabels Net op Zee
In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Van ’t Wout afgelopen dinsdag dat er het komende half jaar geen
onomkeerbare stappen worden gezet bij het aanleggen van een stroomkabel van het toekomstige windmolenpark ten
noorden van Schiermonnikoog naar de vaste wal. Het door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
gekozen voorkeurstracé dreigt door Schiermonnikoog te gaan.
In de brief staat ook dat er een nadere uitwerking komt van het voorkeursalternatief zodat er beter zicht komt op het
exacte tracé, de aanlegtechnieken en de impact op de natuur. De minister eindigt de brief met de woorden: “als in het
najaar blijkt dat er goede redenen zijn om het gekozen voorkeurstracé te wijzigen, dan neem ik dit in overweging.”
Dit is een belangrijke stap. De gemeenteraad van Schiermonnikoog nam in maart een motie aan waarin stond dat het
belangrijk is om te weten wat de aanleg van kabels voor het natuurgebied betekent.
De gehele brief en meer informatie over het windmolenpark en de kabels vindt u op onze website Windmolenpark op
zee - Duurzaam beleid - Duurzaamheid - In de gemeente - Schiermonnikoog.

Politie Schiermonnikoog
De politie op Schiermonnikoog bestaat uit drie vaste medewerkers en daarnaast zijn er een aantal agenten die hier
met regelmaat werken. De politie is 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig op het eiland.
Het politiebureau bevindt zich aan de Voorstreek 28 en is bereikbaar via 0900-8844. Voor spoed belt u natuurlijk 112.
Er zijn geen vaste openingstijden. Heeft u behoefte aan een gesprek met de politie? Dan kunt u een afspraak maken
via 0900-8844. Uiteraard kunt u de agenten ook op straat aanspreken.
Melding geen spoed
Mocht u een situatie aantreffen waarin de politie iets kan betekenen, denk bijvoorbeeld aan overlast van luidruchtige
mensen, iets wat vreemd of verdacht is, dan kunt u de politie bellen via 0900-8844. U kunt uw melding ook anoniem
doen.
Social media
Op social media kunt de politie op Schiermonnikoog volgen via Facebook (Politie Schiermonnikoog) en Instagram
(politie_schiermonnikoog).

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
Beeldvormende Raadsvergadering 1 juni 2021
Op dinsdag 1 juni 2021 om acht uur (20.00 uur) is er een beeldvormende raadsvergadering in de raadszaal van het
gemeentehuis
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen

4.

Beeldvormend deel
Project denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen

5.

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.
Langestreek 66
Verlengen beslistermijn voor het plaatsen van een zonnewering met de activiteit: Bouwen (20-5-2021)
Langestreek om de Noord 16
Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de erfverharding (tuinpad) en het verwijderen van beplanting
met de activiteit: Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (20-5-2021)
Langestreek om de Noord 16
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding met de activiteit: Bouwen (20-5-2021)
Reddingsweg 2
Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuttingsdeur met de activiteit: Bouwen (20-5-2021)
Willem Dijkstraat 11
Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de woning met de activiteiten: Bouwen +
Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (20-5-2021)
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.

Raad stemt in met tien pijlers voor toeristisch beleid
Met trots presenteren wij de tien pijlers voor het toeristisch beleid op Schiermonnikoog. De pijlers zijn een resultaat
van gesprekken tussen VVV Schiermonnikoog, Schiermonnikoger Ondernemers Verbond, Natuurmonumenten en de
gemeente. De pijlers kunnen ons helpen met het nemen van (beleids)beslissingen. Tijdens de laatste
raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met de tien pijlers.
In de tien pijlers staan vier kernwaarden voor Schiermonnikoog omschreven: ruimte, rust, natuur en authenticiteit. We
wonen in een uniek dorp op een unieke plek en willen daar graag gasten begroeten.
Op deze en de volgende bladzijde vindt u de tien pijlers met daaronder een korte uitleg. Wilt u de volledige uitleg per
pijler weten, kijk dan op onze website.
Op het gemeentehuis en in Het Baken kunt u desgewenst een uitgeprinte versie van de tien pijlers ophalen.
Rust, ruimte, natuur en authenticiteit zijn de kernwaarden waarmee
Schiermonnikoog zich onderscheidt. Het beschermen, beleven en
benutten van onze kernwaarden vormt het uitgangspunt van ons
toeristisch beleid. Deze waarden vormen ons DNA, dat wat we zijn.

We kiezen voor slimme groei.
Ons doel is spreiding van
gasten en het beperken van
piekbelasting in
vakantieperiodes. Een
ongebreidelde groei, te grote
commercie en/of te grote of
teveel activiteiten (zeker in de
drukke maanden) zijn de
voornaamste bedreiging voor
onze kernwaarden.

We stimuleren activiteiten die
passen bij de kernwaarden. We
richten ons op meer
kleinschalige, decentraal
georganiseerde evenementen.
We willen dat er voldoende ‘te
doen’ is voor een breed scala aan
doelgroepen, ook jong en ouder.

We zetten onze schaarse
marketingmiddelen
gericht in. We stimuleren
meerdaagse verblijfsduur
door het breder
aanbieden van (hotel)arrangementen en een
passend activiteitenaanbod.

Schiermonnikoog is voor jong &
oud. Schiermonnikoog is voor
iedereen, dus niet alleen voor
gezinnen en pensionado’s, maar
ook voor jongeren. Kitesurfen en
strandzeilen horen daar ook bij. De
uitdaging is deze jongeren
tegelijkertijd oog te laten krijgen
voor de schoonheid en natuurlijke
aantrekkelijkheid van het eiland.
We zetten in op actieve benadering
van zakelijke gasten.
Schiermonnikoog is uitermate
geschikt voor kleinere zakelijke
groepen voor een vergadersessie
met leuke omlijsting. Zakelijk gasten
vinden vaak buiten de al drukke
weekenden en vakanties plaats.
We spelen in op trends in de
verhuurmarkt. Slimme groei
moeten we zoeken in meer
kwaliteit van accommodaties,
spreiding van gasten en
nieuwe initiatieven. Ruimte
voor nieuwbouw is beperkt
gezien onze kernwaarden.

Wij zijn ons toeristisch product.
Wij richten ons op het
benadrukken van het
authentieke en autoluwe
karakter van ons dorp. Bij een
toeristisch aantrekkelijk centrum
past bovendien ruimte voor
meer kleinschalige bedrijvigheid.
Belangrijk hierbij is ook goede
huisvesting voor personeel.

We koesteren en benutten
onze predicaten. Onze
predicaten Nationaal Park,
beschermd dorpsgezicht,
werelderfgoed, dark sky en
mooiste plek willen we
beter benutten, koesteren,
uitdragen en laten
beleven.
We vergaderen data. Niet alleen
cijfers en aantallen, maar we
gaan ook mensen vragen stellen
over waar ze voor komen en hoe
tevreden ze zijn met wat ze hier
hebben gedaan. Hierdoor kunnen
we de effecten van onze keuzes
meten en evalueren.

