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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

Afscheid Klaas Kruiger
Dinsdag 6 juli was de laatste raadsvergadering
voor het zomerreces en ook de laatste
raadsvergadering voor Klaas Kruiger Hij nam
afscheid als raadslid van de gemeente
Schiermonnikoog. Burgemeester Ineke van Gent
en Nestor Annet van der Meulen bedankten de
heer Kruiger voor zijn inzet als raadslid. De raad
en het college wensen Klaas een mooie
toekomst aan de wal.

Geslaagden Inspecteur Boelensschool
Alle leerlingen van klas 4 van de Inspecteur Boelensschool zijn geslaagd. Op 7 juli was
de uitreiking van de diploma’s. Burgemeester Ineke van Gent feliciteerde de geslaagden
en overhandigde namens de gemeente Schiermonnikoog een boekenbon.

Openingstijden:

Sil, Kim, Darryl, Kian, Gerard, Chris,
Jetze, Lisa en Elke: van harte
gefeliciteerd en veel succes met jullie
vervolgopleiding.

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
4 aug
12 aug

Inloopspreekuur
WoonFriesland
Energieadviseur op
het eiland.

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.

De geslaagden van de Inspecteur
Boelensschool.
Foto: Boelensschool

Subsidie voor de culturele sector
De gemeente wil de cultuursector op Schiermonnikoog een steuntje in de rug geven
door het geven van subsidies. We willen mensen op deze manier aanmoedigen weer
met elkaar aan de slag te gaan en de culturele draad op te pakken.
De gemeente heeft hiervoor een bijdrage van € 13.000,- gekregen van het Rijk. Dit
bedrag is bedoeld om culturele organisaties tegemoet te komen die te maken hebben
met de gevolgen van de coronacrisis. Nu de Rijksoverheid de coronamaatregelen
versoepelt, wil de gemeente dit bedrag besteden aan nieuwe, inspirerende, culturele en
creatieve initiatieven.
Iedereen die zich met kunst en cultuur bezighoudt, of dat nu als liefhebber, vrijwilliger,
amateur of als professioneel kunstenaar is, kan een plan bij ons in te dienen.
Aanvraag indienen
U kunt uw aanvraag indienen door een e-mail te sturen aan
postbus20@schiermonnikoog.nl met in het onderwerp: subsidie cultuursector. Doe dit
voor 1 augustus 2021.
Stuur bij uw aanvraag het volgende mee:
1) contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon
2) een korte omschrijving van het project
3) een begroting van de inkomsten en uitgaven
4) het verwachte aantal bezoekers en/of deelnemers
5) de datum of data waarop u het project wilt laten plaatsvinden
Vragen
Heeft u vragen over deze subsidieregeling, stel dan uw vraag via
postbus20@schiermonnikoog.nl. U wordt dan teruggebeld of teruggemaild.

Minder maaien, meer bloemen
Sinds kort maaien we (delen van) de bermen in en om het dorp minder vaak. En dat valt
op! De planten in de bermen hebben dit voorjaar prachtig in bloei gestaan. Minder
maaien is een bewuste keuze. Zo krijgen grassen en kruiden de kans om tot bloei te
komen. Dit is belangrijk voor insecten, zoals vlinders en bijen. De bloeitijd van veel

bloemen is nu voorbij, daarom zullen we
binnenkort stukken berm afmaaien en het maaisel
afvoeren. Daarna kan de berm opnieuw tot bloei
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. We zorgen er natuurlijk voor dat
wegen begaanbaar blijven.
Wilt u weten welke bermen minder gemaaid worden? Kijk dan op onze website onder duurzaamheid maaibeleid.

Bouwen en verbouwen
Heeft u vragen over bouwen en verbouwen, een omgevingsvergunning of melding? Of wilt u informatie over bouwen
in het beschermd dorpsgezicht? Op onze website kunt u hierover al veel informatie vinden in het menu zelf regelen >
bouwen en verbouwen.
Vragen over uw bouwplannen
Wilt u gaan (ver)bouwen en weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u dit aan ons vragen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om vragen over het plaatsen van zonnepanelen, plannen voor een dakkapel of een grotere
verbouwing aan uw woning of schuur. Dit zijn allemaal vragen waar u bij ons terecht kunt. Aan zo’n vraag zijn geen
kosten verbonden.
Heeft u al een uitgewerkt bouwplan en wilt u dat wij dit alvast beoordelen om te kijken of uw plan een vergunning kan
krijgen, dan noemen we dit een vooroverleg. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Als er kosten aan een overleg
verbonden zijn, maken wij dit van tevoren duidelijk.
Beschermd dorpsgezicht
In het beschermd dorpsgezicht heeft u vrijwel altijd een vergunning nodig voor (ver)bouwactiviteiten aan of in uw
woning en/of bijgebouwen. Daarnaast heeft u een vergunning nodig voor veranderingen in uw (over)tuin, bijvoorbeeld
bij het plaatsen van een schutting of andere erfafscheiding. Heeft u hierover een vraag, neem dan contact met ons op.
Vragen kunt u sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl.

Publicatie bekendmakingen
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Deze wet verplicht ons als gemeente om alle
officiële publicaties online te zetten via de website www.officielebekendmakingen.nl. Daardoor kunt u alle algemene
bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid raadplegen op één website. Het doel van deze
wet is dat u digitaal wordt geïnformeerd over besluiten die impact hebben op uw leefomgeving.
De (aanvragen voor) vergunningen vindt u niet meer op de gemeentelijke website onder het kopje “bekendmakingen”.
Wel zullen wij de (aanvragen voor) vergunningen vooralsnog in de nieuwsbrief blijven opnemen.

Zorg & Welzijn
Samenkomen in huiskamer Koningshuis
Binnenkort starten we met bijeenkomsten in het Koningshuis. Iedereen die daar behoefte aan heeft kan dan van 9.00
tot 13.00 uur samenkomen in de huiskamer van het Koningshuis. U kunt binnenlopen voor een kopje koffie of thee.
Ook kunt u er puzzelen, breien, haken, kaarten, dammen of gewoon een praatje maken. Neemt u liever uw eigen
breiwerk of knutselspullen mee? Dan mag dat natuurlijk ook. Als er mensen zijn die willen klaverjassen of bridgen,
dan horen wij dat graag. We gaan ook workshops, trainingen, filmochtenden en lezingen organiseren.
Via de nieuwsbrief houden we u op hoogte wanneer we voor het eerst kunnen samenkomen in het verbouwde
Koningshuis. We hopen u daar dan snel (weer) te ontmoeten.
Heeft u nog ideeën en/of wensen laat het ons weten via Brenda Scheper 06-11747822.

Maatschappelijk werk
Wilt u een afspraak maken met maatschappelijk werk? Dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werkster,
Yvonne Kolster via 088-5335353 of u kunt een e-mail zenden naar info@smwf.nl. Kijk voor meer informatie op de
website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl

Bekendmakingen
Langestreek om de Noord 16
Besluit omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfscheiding met de activiteit: Bouwen. (06-07-2021)
Langestreek om de Noord 16
Besluit weigering omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding en het rooien en aanbrengen van beplanting met de
activiteit: uitvoeren van een werk of werkzaamheid. (06-07-2021)

