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

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Koningshuis
Op maandag 31 mei ondertekenden de gemeente Schiermonnikoog, Stichting Beheer
Historisch Erfgoed ’t Heer en Feer Schiermonnikoog en Schilderclub De Kwast de
samenwerkingsovereenkomst Koningshuis. ’t Heer en Feer is de hoofdgebruiker van het
pand. Daarnaast gaan Schilderclub De Kwast en Zorg en Welzijn van de gemeente
structureel gebruikmaken van het Koningshuis.
Zorg en Welzijn zal vier ochtenden in de week een laagdrempelige inloop organiseren in
het Koningshuis.

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

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

Schiermonnikoog opnieuw bedreigd door gaswinning
Kalender
9 jun
15 juni
16 juni

Inloopspreekuur
WoonFriesland
Raadsvergadering
KCA

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.

Op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, in
onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen, wil het Nederlandse gasbedrijf ONE-Dyas
een productieplatform in zee plaatsen voor het winnen van gas. Dit betekent opnieuw
dat de directe omgeving van Schiermonnikoog mogelijk een economisch wingebied
wordt in plaats van een beschermd natuurgebied blijft. Het college van burgemeester en
wethouders van Schiermonnikoog reageert dan ook zeer afwijzend op de plannen. Het
college stuurde daarom afgelopen week een pittige zienswijze op de, door het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat opgestelde, ontwerpbesluiten gaswinning N05-A.
Burgemeester Van Gent: “Schiermonnikoog ligt in het best beschermde en internationaal
belangrijkste natuurgebied van Nederland. Toch wordt dit gebied keer op keer bedreigd
door gasboringen en kabels. Er wordt steeds een beslissing genomen tégen de natuur
en vóór economische belangen. Natuur en een vrije horizon laten zich niet uitdrukken in
geld, maar zijn wel goud waard.”
Het productieplatform en de boorputten zijn gepland op en nabij kwetsbare natuur. Dit is
in strijd met eerdere beloftes van het ministerie van economische zaken. In 2014 schreef
toenmalig minister Kamp in een reactie naar aanleiding van een geplande proefboring:
“indien er een specifieke reden is om het gas uit een klein veld niet te winnen, zoals
bijvoorbeeld schade aan de natuur, dan zal gaswinning daar niet plaatsvinden.”
Met het plaatsen van een productieplatform in onderwaternatuurgebied Borkumse
Stenen en in de directe nabijheid van een succesvol uitbreidend project om platte
oesters terug te brengen in dit deel van de Noordzee, breekt het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat helaas die belofte.
Gaswinning is niet meer van deze tijd en in strijd met de klimaatdoelen, vindt het college.
Het blijven produceren van gas tot na 2050 draagt daar niet aan bij. Daarnaast voldoet
de ontwerpvergunning niet aan de Agenda voor het Waddengebied 2050 omdat het
platform binnen de 12-mijlszone gebouwd wordt.
Tot slot maakt het college zich zorgen over de forse lozingen van afvalwater,
onderwatergeluid en de uitstoot van stikstof.
De gemeente Schiermonnikoog doet een dringend, moreel en maatschappelijk beroep
op politiek Den Haag en One-Dyas om vanaf nu een duurzame weg in te slaan en af te
zien van deze gaswinning grenzend aan het Unesco Werelderfgoed. Met elkaar kunnen
we het tij nog keren!

Vacature beleidsmedewerker civiel en groen
Wij zoeken een
beleidsmedewerker civiel en groen
voor 36 uur per week
Binnen een kleine gemeente als Schiermonnikoog denk je vanuit jouw deskundigheid mee over de inrichting van de
leefomgeving en adviseert zelfstandig over de civiele infrastructuur en het groenbeleid. Heb jij als beleidsmedewerker
ervaring op het terrein van civiele techniek, verkeer en groen? Of heb je het vermogen om snel op een deel van deze
werkterreinen je weg te vinden? Dan zoeken wij jou!
Interesse? Kijk dan op onze website (onder vacatures) voor de volledige vacaturetekst.

Huurwoning beschikbaar Willem Dijkstraat 7
Er komt per 1 augustus 2021 een grote eengezinswoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving
dient voor maandag 21 juni 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een woning met een netto huurprijs van
€ 605,73. Inclusief servicekosten van € 5,61 en het voorschot zonne-energie van € 32,49, komt de bruto huurprijs op
€ 643,83. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 605,73.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer/keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

3
6,50 m², 8,68m² en 11,88 m²
21,64 + 8,68 m²
Ja
Nee
Tuin en terras

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 20 juni 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. Willem Dijkstraat 7 is een grote gezinswoning en wordt met
voorrang gegeven aan huishoudens van ten minste vier personen.

Woensdag 16 juni: inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk afval)
Op woensdag 16 juni haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch afval huis aan huis op. Bewaar batterijen,
afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval in de bekende rode of groene kunststofbak. Zet deze
bak op woensdagochtend 16 juni, afgesloten, voor uw woning. De chemokar haalt het afval bij u op. Schrijf op het
aangebodene wat de inhoud is.
Na de route staat de chemokar van 14.00 - 15.00 uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool. Als uw
bak om de een of andere reden niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen:
06-12740802.

Meetwerkzaamheden Schiermonnikoog
Namens de gemeente Schiermonnikoog zal een landmeter van de gemeente Leeuwarden op woensdag 16 juni 2021
landmeetkundige metingen verrichten op Schiermonnikoog. De metingen worden uitgevoerd in verband met
wijzigingen die zijn opgetreden of waargenomen aan gebouwen.
Elke Nederlandse gemeente is wettelijk verplicht de topografische kaart van haar grondgebied actueel te houden.
Een actuele kaart is namelijk van belang voor het beheer van de openbare ruimte en het waarborgen van de
veiligheid. Nauwkeurige gegevens zijn daartoe essentieel.
Indien de landmeter bebouwing wil meten en daarvoor uw terrein moet betreden, vraagt hij daar uw toestemming
voor.
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de heer
Wilfred Schoo (Adviseur Geo-informatie) via telefoonnummer 058 750 5595 of via geo@leeuwarden.nl

FUMO laat bedrijven spotten
De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) wil graag weten welke activiteiten bedrijven uitoefenen. Zo
weten we of er eventueel milieuschade kan ontstaan en kunnen we toezicht en handhaving beter uitvoeren.
Daarnaast helpt deze informatie bij het verlenen van vergunningen en het ontwikkelen van ruimtelijk beleid. Om
precies te weten welke bedrijvigheid plaatsvindt, inventariseren medewerkers van GlobeScope in opdracht van de
FUMO onze hele gemeente.
Als u in de maanden juni, juli en augustus op straat ‘spotters’ ziet die druk in de weer zijn met hun mobieltje dan is de

kans groot dat ze met de StreetSpotter-applicatie ‘gevels’ controleren. Via de app zien ze direct of hun waarneming
klopt met de gegevens die bekend zijn bij de Kamer van Koophandel en de basisadministratie van de gemeente. Is de
informatie juist dan hoeven ze niets te doen. Blijkt dat een bedrijf is opgeheven of dat het huidige bedrijf nog
onbekend is, dan legt de spotter direct in de app de gewijzigde gegevens vast. Na controle hiervan worden de
wijzigingen verwerkt.
Bij het spotten worden geen foto’s gemaakt. Ook worden er geen gegevens vastgelegd anders dan die al openbaar
zijn, zoals bedrijfsnamen en branche-indeling of die vast te stellen zijn vanaf de openbare weg. Kijk voor meer
informatie op www.fumo.nl of bel naar 0566-750300.

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 9 juni van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het gemeentehuis.

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
Verkeersbesluit adviessnelheid 30 km per uur op delen Reddingsweg en Kooiweg
Gelet op de op besluiten betrekking hebbende regelgeving van de Wegenwet, Wegenverkeerswet, het Reglement
Verkeersregels en Verkeertekens 1990 (RVV), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW),
de van toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
Overwegende
• dat de Reddingsweg en Kooiweg wegen zijn buiten de bebouwde kom met een snelheidslimiet van 60 km per
uur;
• deze wegen, naast gemotoriseerd verkeer veelvuldig worden gebruikt door fietsers, voetgangers en ruiters;
• door de aanwezigheid van de manege er veel verkeersbewegingen zijn;
• dat er draagvlak is om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te beperken;
• de gemeente drempels (rijbaankussens) gaat plaatsen;
• dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is
gepleegd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie en deze positief heeft geadviseerd;
• dat op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of
verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;
• dat genoemde wegen buiten de bebouwde kom gelegen zijn van de gemeente Schiermonnikoog en bij deze
in onderhoud en beheer zijn;
Besluit
• Rond de drempels (rijbaankussens) en de bocht een adviessnelheid geldt van 30 km per uur (zie bijlage 1 voor een kaart);

Standplaatsvergunning ten behoeve van de Pluktuin
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van
producten uit de Pluktuin, voor de periode van 5 juni tot en met 29 augustus 2021, iedere zaterdagochtend vanaf
08:00 op het Willemshof te Schiermonnikoog.
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK2) gemeente Schiermonnikoog
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 18 mei
2021 de beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Schiermonnikoog vastgesteld.

Langestreek 34
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de woning en het bouwen van een bijgebouw
met de activiteit: Bouwen (2-6-2021)
Middenstreek 2
Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van personeelshuisvesting op de verdieping met de activiteit:
Bouwen. (2-6-2021)
Badweg 67B (app. 7)
Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen van de gevels met de activiteit: Bouwen. (2-6-2021)
Raadsvergadering 15 juni 2021
Op dinsdag 15 juni 2021 om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad van Schiermonnikoog in de raadzaal
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 18 mei 2021
Mededelingen

6.
7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Vaststellen RES Fryslân 1.0
SWS Yn de mande: tijdelijk bestuur, wijziging statuten, opstarten procedure nieuwe school
Notitie Financieel Kader 2022-2025
Agenda biodiversiteit

10.

Oordeelsvormend deel
Vaststellen eindrapport ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog

11.
12.
13.
14.
15.

Lijst van ingekomen stukken
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
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.
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.

