Nieuwsbrief
Nr. 25
25 juni 2021

Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: 0519-535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.
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
Kalender
29 jun

29 jun

30 jun
1 jul
6 jul
7 jul
7-8 jul

We zijn er bijna
Het vaccineren tegen corona gaat gelukkig hard en de besmettingscijfers blijven fors
dalen. Daarom heeft het Kabinet op 18 juni besloten om stap 4 van het openingsplan te
zetten en zelfs uit te breiden. Vanaf 26 juni is er weer meer mogelijk, waarbij anderhalve
meter de norm blijft. Het virus is nog niet weg en nieuwe varianten dienen zich helaas
aan. Het blijft belangrijk om je aan de basisregels te houden: handen wassen, afstand
houden en testen. Wij blijven rekenen op uw medewerking en gezond verstand.
Mondkapjes
Per 26 juni vervalt de mondkapjesplicht grotendeels. Waar de anderhalve meter echt
niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het
personenvervoer, in het OV (waaronder ook op de veerboot) en op aangewezen plekken
rond het OV (bijvoorbeeld stations), op luchthavens en in vliegtuigen en in het voortgezet
onderwijs. Ook kan het voorkomen dat op sommige plekken gekozen wordt voor het
dragen van mondkapjes terwijl dat niet verplicht is maar wel wenselijk.
Met elkaar krijgen we Corona onder controle, veel dank voor uw medewerking en een
hel fijne zomer!

Openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en
daarna op afspraak. ‘s-Middags is het gemeentehuis gesloten en niet telefonisch
bereikbaar. U kunt ook een e-mail zenden naar postbus20@schiermonnikoog.nl of
producten online regelen via onze website.

Regenboogvlag
Digitale bijeenkomst
Duurzame warmte
(vooraf aanmelden)
Spreekuur duurzame
mobiliteit voor
ondernemers
Vaccinatiedag 18-60
jaar
Energieadviseur op
eiland (op afspraak)
Raadsvergadering
Grof huisvuil en Oud
papier
Bijeenkomst Dursum
Eilaun (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.

Op 28 juni is het Pride day. Op deze dag staan we extra stil
bij homohaat. Dit komt helaas nog steeds voor en moet
worden bestreden. De actuele discussie deze week rond het
verbod van de UEFA om het voetbalstadion in München te
verlichten in de kleuren van de regenboog geeft aan dat
aandacht hiervoor nog steeds noodzakelijk is.
Duitsland speelde afgelopen woensdag in dat stadion tegen
Hongarije. In Hongarije is onlangs een wet aangenomen die
verbiedt LHBTI-voorlichting aan minderjarigen. Deze antihomo wetgeving is triest en niet te verdedigen. Op ons
eiland, in ons land, in Europa en wereldwijd moet je kunnen
zijn wie je bent. Zonder angst voor uitsluiting, discriminatie en
geweld. Uit solidariteit met de LHBTI-gemeenschap hebben
wij de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis. Hier
mag je zijn wie je bent en zijn wij solidair met de
homogemeenschap.

Paddenstoelen
In het voorjaar zijn de kappen van de ANWB-paddenstoelen vervangen. In september
worden de oude kappen te koop aangeboden via veilingsite Catawiki. De opbrengst van
de verkoop is bestemd voor de eilander jeugd. Wilt u in het bezit komen van een echte
paddenstoel van Schiermonnikoog? Houd dan de nieuwsbrief in de gaten. Op dit
moment zijn de jongeren druk bezig om de kappen klaar te maken voor de verkoop.

Raadsvergaderingen op nieuwe plek
Raadsvergaderingen kunt u vanaf nu volgen via www.schiermonnikoog.nl onder het kopje Raadsvergadering. Op
deze plek staan ook de raadsstukken. Hier vindt u ook de raadsstukken. De site bestuur.schiermonnikoog.nl is uit de
lucht. Het archief van alle raadsvergaderingen wordt binnenkort ook toegevoegd.

Vaccinaties 30 juni
Op woensdag 30 juni komt het vaccinatieteam van GGD Fryslân weer naar het eiland. Dan ontvangen de inwoners
van 18 tot 60 jaar hun tweede vaccinatie. Vergeet niet uw identiteitsbewijs, de gezondheidsverklaring en eventueel het
gele boekje mee te nemen naar de vaccinatielocatie.
Wel uitgenodigd maar nog niet gevaccineerd?
Inwoners van Schiermonnikoog die eerder een uitnodiging ontvingen via de gemeente Schiermonnikoog, maar nog
geen vaccinatie hebben gehaald, mogen dit op 30 juni alsnog doen. U kunt nog een afspraak maken via het
afsprakennummer zoals vermeld in de uitnodiging.
Coronacheckapp
Wilt u reizen binnen de Europese Unie of wilt u naar een evenement in Nederland? Dan heeft u een coronabewijs
nodig. Dat kan een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u bent hersteld van corona zijn. Met
de CoronaCheck-app kunt u vanaf 1 juli 2021 deze bewijzen laten zien. Het Digitaal Corona Certificaat (DCC) wordt
vanaf 1 juli in Europa ingevoerd. Vanaf 24 juni kunt u het DCC aanmaken in de CoronaCheck-app. Uw DCC wordt
vanaf 1 juli zichtbaar in de app.
Ga voor meer informatie naar https://coronacheck.nl/nl/faq/1-1-hoe-werkt-de-coronacheck-app/
Zeevarende inwoners
Voor zeevarenden heeft het RIVM een apart vaccinatieprogramma. Kijk voor informatie op
https://www.kvnr.nl/vaccinatieprogramma

Tijdelijk zebrapad
Zoals eerder aangekondigd is er een tijdelijk zebrapad aangelegd bij het kruispunt
Langestreek / Badweg. Door de coronamaatregelen moeten we meer afstand tot
elkaar bewaren. Daardoor is voor terrassen ook meer ruimte nodig. Aan de
Langestreek maakt de horeca daarom gebruik van het gemeentelijk plantsoen. Om
een veilige oversteek te waarborgen komen aan op de Langestreek, op verzoek van
de horecaondernemers, twee tijdelijke oversteekplaatsen (zebrapaden) nabij het
kruispunt met de Badweg. Hoewel we het liever niet hebben in het dorp, is het
wettelijk verplicht om oversteekplaatsen te voorzien van bebording. Omdat het om
een tijdelijke situatie gaat, is er geen verkeersbesluit nodig.

Spreekuur duurzame mobiliteit voor ondernemers
Aanstaande dinsdag 29 juni zijn er twee mobiliteitsexperts van RoyalHaskoningDHV in het gemeentehuis aanwezig.
Van 14.00 tot 16.00 uur kunt u bij hen terecht met vragen over; elektrisch transport, subsidiemogelijkheden voor Zero
Emissie voertuigen of andere duurzame logistieke vragen.
Wilt u een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@schiermonnikoog.nl.

Schiermonnikoog de mooiste fietsroutes
Schiermonnikoog heeft de mooiste fietsroutes van Friesland. Fietsersbond Fryslân publiceerde de cijfers naar
aanleiding van tabellen van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). De bond heeft om routeplanners te maken
veel data nodig. Deze gegevens vertellen iets over de stand van zaken met betrekking tot fietspaden. Zo is er voor elk
wegvak een kwalificatie over de schoonheid van de route. De fietsroutes op ons eiland worden omschreven als mooi
en schilderachtig. In 2020 werd Schiermonnikoog al verkozen tot beste fietseiland. Schiermonnikoog kreeg een
eervolle vermelding in de verkiezing Fietsstad 2020. Ons mooie eiland is autoluw met 35 kilometer aan fietspaden
door het dorp, de duinen, kwelders en langs het wad. Bij eilanders en toeristen staat de fiets op nummer 1.
Binnenkort start de verkiezing fietsstad 2022. In een volgende nieuwsbrief informeren wij u hierover.

Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân
Bent u een kunstaanbieder of uitvoerend kunstenaar in Fryslân, zowel professioneel als amateur? Als u een activiteit
wilt organiseren op het gebied van podiumkunst, expositie of community art zou u mogelijk subsidie kunnen
aanvragen. Vanaf 23 juni 2021 tot en met 7 juli 2021 17.00 uur is de regeling geopend. Met deze regeling krijgt de
cultuursector een steuntje in de rug. Door de coronamaatregelen hebben veel makers en organisatoren geen of
weinig werk. U kunt minimaal € 500 en maximaal € 7.500 subsidie aanvragen.
Aanvragen en meer informatie
U kunt subsidie aanvragen via https://www.fryslan.frl/cultuurinitiatieven/ Voor vragen kunt u contact opnemen met ons
Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail met provincie@fryslan.frl.

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
Raadsvergadering 6 juli 2021
Op dinsdag 6 juli 2021 om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal 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 15 juni 2021
Mededelingen

6.
7.
8.

Besluitvormend deel
Vaststellen eindrapport ruimtelijke ontwikkelingen Schiermonnikoog
Meicirculaire
Opclassificatie gemeente Schiermonnikoog

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lijst van ingekomen stukken
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Afscheid raadslid de heer Kruiger
Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via www.schiermonnikoog.nl, onder het kopje Raadsvergadering.
De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via www.schiermonnikoog.nl, kopje Raadsvergadering en via
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.
Voorstreek 6
Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan (realiseren
winkelruimte) met de activiteit: Handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening. (19-06-2021)
Rijspolder 70
Omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van het veranderen/vergroten van de recreatiewoning met de
activiteit: Bouwen. (19-06-2021)
Langestreek 70
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een schutting met beplanting met
de activiteit: Bouwen + uitvoeren van een werk of van werkzaamheden. (19-06-2021)
van Westerholtlaan 4
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de woning met de activiteit: Bouwen +
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. (19-06-2021)
Rijspolder 74
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning met de activiteit: Bouwen
+ Handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening. (19-06-2021)
Langestreek 66
Weigering omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonnescherm met de activiteit: Bouwen (19-06-2021)

Reeweg 11
Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het gebouw met de activiteit: het in gebruik nemen van een
bouwwerk met het oog op de brandveiligheid (19-06-2021)
Knuppeldam 4
Omgevingsvergunning voor het verbouwen van een deel van het pand tot vrijwilligersverblijven met de activiteiten:
Bouwen + Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (19-06-2021)
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.

