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Bloemen en insecten: meer biodiversiteit
Het college wil dit jaar een aantal stappen zetten om het eiland aantrekkelijker te maken
voor bloemen en insecten en zo te zorgen voor meer biodiversiteit. Dit is belangrijk
omdat het slecht gaat met de insecten op de wereld. De laatste dertig jaar is 75% van de
insecten verdwenen. Insecten zorgen voor verstuiving. Zonder verstuiving kunnen er
geen vruchten groeien aan bomen en struiken.
Wat gaan we doen?
Het college zet de komende maanden de volgende stappen:
-Vanaf dit voorjaar gaan we minder maaien (lees hierover meer verderop in de
nieuwsbrief)
-We ondernemen stappen om een ‘bijenpact’ te tekenen met ‘Silence of the bees’
-Op 15 juni praat de gemeenteraad van Schiermonnikoog over de Agenda herstel
biodiversiteit van de provincie Fryslân. Binnen de provincie gaan gemeenten en andere
partijen, waar mogelijk, samenwerken om in de hele provincie de biodiversiteit te
herstellen.

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
15 jun
29 jun

30 jun
7 en 8
jul

Raadsvergadering
Digitale bijeenkomst
Duurzame warmte
(vooraf aanmelden)
Tweede vaccinatiedag
18-60 jaar
Bijeenkomst Dursum
Eilan (vooraf
aanmelden)

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.

Wat kunt u doen?
In uw eigen tuin kunt u ook zorgen voor meer biodiversiteit. Dit kan door bijvoorbeeld
planten en bloemen te laten groeien in plaats van stenen in uw tuin te plaatsen. Ook
rommelige hoekjes in uw tuin kunnen heel belangrijk zijn voor insecten. Brandnetels zijn
bijvoorbeeld belangrijk voor veel soorten vlinders, zoals atalanta, dagpauwoog en kleine
vos.

Minder maaien, meer insecten
De komende maanden gaat de gemeentelijke buitendienst sommige plekken in en
buiten het dorp minder vaak maaien. Zo krijgen grassen en kruiden de kans om tot bloei
te komen. Dit is belangrijk voor insecten, zoals vlinders en bijen. Lang gras kan er soms
wat slordig uit zien, maar kijk de komende tijd maar eens goed naar bloemen die tot
bloei komen en de insecten die daar op af komen.
Natuurlijk blijven er ook plekken in het dorp die we wel vaker maaien zodat eilanders en
gasten die plaatsen kunnen gebruiken om te ontspannen, bijvoorbeeld de grasvelden in
het dorp langs de Langestreek. Ook blijven sommige bermen kort zodat de weg goed
begaanbaar blijft.
Op de kaart kunt u zien welke plekken in het dorp we minder gaan maaien. Ook langs de
Heereweg, Veerweg en een deel van het Melle Grietjespad gaan we minder maaien.
Aan het einde van de zomer maaien we alles wel weer af, zodat de grond verschraalt en
bloemen meer kans krijgen.

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.

De route naar een Dursum Eilaun
In het project Dursum Eilaun werken we samen aan een duurzame toekomst van Schiermonnikoog. We hebben de
inspiratie, meningen en visies van eilanders vertaald naar een aantal scenario’s die de mogelijke route naar een
Dursum Eilaun beschrijven. Bent u benieuwd naar de eerste uitkomsten en wilt u meepraten over de mogelijkheden
om de energietransitie op Schiermonnikoog vorm te geven? Meld u dan aan voor een van onderstaande
bijeenkomsten:
Woensdag 7 juli van 19.00-22:00 uur en
Donderdag 8 juli van 9.00-12.00 uur
Meld u aan via duurzaam@schiermonnikoog.nl
Let op: dit zijn fysieke bijeenkomsten met een beperkt aantal beschikbare plaatsen.
Duurzame warmte
Op dinsdag 29 juni van 19.30-21.30 uur wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd specifiek over het duurzaam
verwarmen van uw woning op Schiermonnikoog. Hoe organiseren we dat? En wat betekent dit voor u als inwoner?
Meld u voor deze digitale sessie aan via https://necker.datacoll.nl/yldlpgzoln?l=nl.

Maak gebruik van de 500 euro regeling
De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is
bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de
coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken
in de tuin van verzorgingshuizen. Per initiatief is € 500,- beschikbaar. De 500 euro regeling loopt door totdat het
budget op is en sluit op 25 juni 2021.
Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidiesregelingen_3217/item/extra-steun-uit-noodfonds-voor-kleine-initiatieven_23573.html

Wij & Wadvogels
Meer broed- en rustplekken voor wadvogels op Schiermonnikoog en verantwoorde mogelijkheden om de vogels te
bekijken. Daar draait het project Wij&Wadvogels Schiermonnikoog om. Om dit te realiseren werken onder andere
gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten en Wetterskip Fryslân samen.
Op 10 mei was er een bijeenkomst over het project. De uitzending is hier terug te zien:
https://webinar.geocast.live/wij-wadvogels/.
Excursie
Op 6 juli organiseert Natuurmonumenten een fietstocht langs de Westerplas en de jachthaven. Tijdens de fietstocht
geven de boswachters informatie en kunt u ideeën voor dit project doorgeven.
De excursie duurt ruim een uur en vindt plaats in de ochtend, middag of avond. Er wordt natuurlijk rekening gehouden
met de coronamaatregelen.
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar: g.hoekstra@noordtij.nl. Vermeld daarbij uw naam, e-mailadres en uw
voorkeur voor de ochtend, middag of avond. U wordt dan ingedeeld en ontvangt een aanvangstijd.
Op www.np-schiermonnikoog.nl, onder Nieuws vindt u meer informatie over het project.

Huurwoning beschikbaar Willemshof 11B
Er komt per 1 juli 2021 een gemeentelijke huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving
dient voor maandag 21 juni 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs
van € 657,00. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 657,00.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer/keuken:
Berging aanwezig?
Tuin/balkon/terras

1, op de b.g.
34,70m²
Ja
Tuin en terras

Oppervlakte slaapkamers:
Berging op bovenverdieping:
Zolder aanwezig?

8,50m²
11,50m²
nee

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. Willemshof 11B is een seniorenwoning. Er is één volwaardige
slaapkamer op de begane grond. Er is één badkamer op de begane grond. Er mogen alleen huishoudens van
maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als passend/ geschikt gezien voor
woningzoekenden met een medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 06-11747797. Voor deze woning wordt gebruik gemaakt van
passend toewijzen. Hiervoor geldt dat een minimuminkomen nodig is. Meer informatie over de hoogte van het
minimuminkomen is op te vragen bij de beleidsmedewerker Volkshuisvesting, Mw. Hagen via 06-11747830.

Zorg & Welzijn
Project Afval Schier Jeugd
Vorig jaar wilde onze kinderburgemeester iets doen met het afval. Wij, leerlingen van klas 1 & 2 van de Inspecteur
Boelensschool, zijn daar een beetje mee aan de slag gegaan en hebben een project over (zwerf) afval gestart. We
hebben een dag georganiseerd waarbij we met de middelbare- en basisschool samen een dag gaan opruimen, maar
niet zomaar opruimen. We gaan er een kleine wedstrijd van maken. De kinderen gaan in verschillende groepjes op
pad met een bingokaart. Onderweg moeten ze al het afval afkruisen en opruimen. Ons doel is om het eiland zo
schoon mogelijk te houden. We gaan ook foto’s en video’s maken die we gebruiken om een folder te maken. Zo
motiveren we hopelijk de toeristen om het afval ook op te ruimen.
U kunt ons volgen via Instagram Schier-jeugd of via https://www.schier-jeugd.nl/

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
Er zijn geen bekendmakingen deze week.
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.

