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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

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
7 dec
8 dec

15 dec
21 dec

Beeldvormende raad
Boosterprik voor
inwoners van 60 jaar
en ouder
Inzameling KCA
Raadsvergadering

Gemeentehuis kleurt oranje
De gemeente Schiermonnikoog deed dit jaar
voor het eerst mee met de wereldwijde
campagne ‘Orange the World’. Dit is een
campagne tegen geweld tegen vrouwen en
meisjes.
Door mee te doen draagt ook
Schiermonnikoog de boodschap uit dat
geweld tegen vrouwen onacceptabel is.
Helaas is deze inzet nodig. Veel vrouwen
ervaren eens in hun leven (seksueel) geweld.
We moeten geweld altijd voorkomen. Iedereen kan daar aan bijdragen. Daarbij moeten
we niet alleen vrouwen en meisjes betrekken, maar ook mannen en jongens.
Door mee te doen spreekt de gemeente Schiermonnikoog zich uit tegen geweld tegen
vrouwen en meisjes en wil dit onderwerp, samen met anderen, bespreekbaar maken.
Meer informatie over de campagne is te vinden op: https://www.orangetheworld.nl/
Hulp nodig bij huiselijk geweld? Bel 0800-2000 (24 uur per dag bereikbaar) of kijk op
https://www.veiligthuisfriesland.nl/. Bij spoed altijd bellen met 112.
U kunt ook altijd contact opnemen met zorg & welzijn van de gemeente.

Beeldvormende raadsvergadering 7 december
Op dinsdagavond 7 december a.s. is er een beeldvormende raadsvergadering.
Het begint om 20.00 uur. De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Eindrapport Dursum Eilaun
- Evaluatie planning en control.
Deze vergadering is openbaar en te volgen via de gemeentelijke website en
Schiermonnikoog TV.

Boosterprik 8 december
Op 8 december is in De Stag de vaccinatieronde voor de boosterprik voor inwoners van
Schiermonnikoog van 60 jaar en ouder. Zorgmedewerkers en inwners die alsnog een
eerste prik willen.

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier

Alleen inwoners van Schiermonnikoog kunnen een afspraak maken via 088-2299640.
Het telefoonnummer is alleen bereikbaar op 6 en 7 december 2021 van 10.00 uur tot
18.00 uur. Graag uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand houden bij het maken van
de afspraak.

U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.

Vragen?
Heeft u vragen over de uitnodiging? Mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl
of neem contact op met Mariska den Boer of Jacqueline Frijters via 0519-535050.

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.

Skatebaan voor de jeugd stukje dichterbij
De realisatie van een skatebaan voor de jeugd van
Schiermonnikoog is weer een stukje dichterbij.
Deze week is bekend geworden dat het Iepen Mienskipfûns
van de Provincie Fryslân subsidie heeft toegekend aan dit
project. Ook de gemeente Schiermonnikoog zal financieel
bijdragen.
Eerder bracht de veiling van de paddenstoelen al ruim € 22.000,00 op. Dit bedrag
schonk VVV Schiermonnikoog aan de eilander jeugd. De Gemeente Schiermonnikoog
heeft in het voorjaar van 2021 alle paddenstoelen op het eiland vervangen en de "oude"
geschonken aan de VVV op het eiland.
De komende periode gaan we de plannen definitief uitwerken. Wij houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen via de nieuwsbrief.

Uitrol openbare laadpalen van start
Vanaf vandaag kunnen inwoners van Fryslân openbare laadpalen voor elektrische voertuigen aanvragen. Voor eind
2023 komen er 700 publieke laadpalen bij in de provincie. Elke paal heeft twee laadpunten. Een belangrijke stap naar
een volledig dekkend laadnetwerk, dat de komende jaren verder uitgebreid gaat worden.
Een volledig netwerk van openbare laadpalen maakt elektrisch rijden toegankelijker. Het uitbreiden van het
laadnetwerk gebeurt onder andere op basis van aanvragen van inwoners. De laadpalen komen op publieke locaties.
Inwoners die een elektrische auto hebben zonder eigen oprit kunnen een laadpaal aanvragen. Dit geldt ook voor
bedrijven. Om de juiste locatie voor de laadpalen te bepalen wordt ook gekeken naar de belasting van het netwerk.
De laadpalen zijn voor algemeen gebruik en niet alleen voor de aanvrager.
Een laadpaal aanvragen kan via www.laadpaalnodig.nl. Daar staan ook de voorwaarden beschreven.

Leefbaarheid belangrijk thema bij vernieuwd bestemmingsplan Dorp
Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders legt het ontwerp bestemmingsplan dorp ter inzage vanaf maandag 6
december 2021. Iedereen kan het plan dan inzien en erop reageren tot 18 januari 2022. Op woensdag 15 december
is er een informatiedag waarvoor u een afspraak kunt maken. U kunt dan gericht vragen stellen, bijvoorbeeld over uw
eigen woning. Afspraken vinden zoveel mogelijk telefonisch en via een videoverbinding plaats.
Het ontwerp-bestemmingsplan is een actualisering van de bestaande plannen, zodat bepaalde zaken goed geregeld
zijn. Er zijn een aantal wijzigingen. De belangrijkste staan in de bijlage van deze nieuwsbrief.
In september lag een voorontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage. Naar aanleiding daarvan hebben wij veel
inwoners kunnen vertellen wat dit betekent voor hun eigen woning. Ten opzichte van het voorontwerp zijn de
hoofdlijnen gelijk gebleven. Wel zijn er naar aan de inspraakreacties meerdere kleine aanpassingen gedaan.
Inbreng vanuit de gemeenschap
Bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan dorp is gebruik gemaakt van de Nota van Uitgangspunten.
Deze nota is opgesteld na inbreng van eilanders tijdens meerdere bijeenkomsten in 2018. Daarna is de nota
vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2019. De Nota van Uitgangspunten diende als kapstok voor eventuele
wijzigingen in het bestemmingsplan.
In september lag een voorontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage. Op de ingebrachte inspraakreacties is een
Antwoordnota opgesteld. In de raadsvergadering van 16 november 2021 stemde de gemeenteraad in met de
Antwoordnota en besloot dat het Ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden.
Leefbaarheid belangrijk thema
Schiermonnikoog moet een eiland zijn waar de mensen die er werken ook kunnen wonen. Dat is een belangrijk
uitgangspunt voor het college. Daarnaast moeten gasten kunnen genieten van het beschermd dorpsgezicht met zijn
unieke streken, bebouwing, eilander woningen en overtuinen. Het college vindt het daarom belangrijk dat woningen
die bestemd zijn om in te wonen, niet gebruikt worden voor recreatie. Daarnaast moeten overtuinen niet worden
volgebouwd met recreatiewoningen. Ook het groen en groenstroken zijn belangrijk om het unieke ruimtelijke karakter
van het dorp te behouden.
Inspiratiegidsen
Samen met bewoners laat het college binnenkort inspiratiegidsen opstellen voor (ver)bouwen in het beschermd
dorpsgezicht en een inspiratiegids voor het inrichten van overtuinen.
Informatiedag op afspraak
Op woensdag 15 december vindt een informatiedag-op-maat plaats. U maakt hiervoor een afspraak, waarbij u kort
aangeeft waarover u het wilt hebben (bijvoorbeeld de gevolgen voor uw eigen woning). Op 15 december kijken we
dan samen met u naar het bestemmingsplan. We doen dit zoveel mogelijk telefonisch of via een videoverbinding. Is
dit niet mogelijk, dan maken we een afspraak op het gemeentehuis.
Inloopmogelijkheid voorontwerp bestemmingsplan
Datum:
woensdag 15 december 2021
Tijdstip:
op afspraak (u kunt afspraken maken tussen 11.00 - 17.00 uur)
Aanmelden:
e-mail: postbus20@schiermonnikoog o.v.v. naam en adres of onderwerp van gesprek of telefonisch:
0519-535050
Plaats:
telefonisch, online of in het gemeentehuis
Meer informatie
Het voorontwerp vindt u vanaf maandag 6 december op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (nr.
NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-ON01) en bij de balie van het gemeentehuis op afspraak. In een bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u de belangrijkste onderwerpen op een rij.

Woensdag 15 december inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk afval)
Op woensdag 15 december 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 15 december, afgesloten, voor uw woning. De chemokar haalt het afval bij u op.
Graag op het aangebodene vermelden wat de inhoud is.
Na de route staat de chemokar van 14.00 - 15.00 uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de
Langestreek. 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.

Bekendmakingen
Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog - Dorp”
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp van het bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte
Schiermonnikoog - Dorp” (NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-ON01) ter inzage.
Het ontwerp bestemmingsplan betreft een actualisering van de vigerende planologische regeling, en vormt daarmee
de planologisch-juridische basis voor het beheer en ontwikkeling van het dorp Schiermonnikoog.
Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 december 2021 gedurende zes weken tijdens
openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Schiermonnikoog (Nieuwestreek 5) of is in te zien via de website
(vul hiervoor “ruimtelijke plannen” in bij de zoekbalk).
Gedurende bovengenoemde ter inzage termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen.
Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog.
Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak
maken met de heer A. Baarda tel. 0519-535050.
Vaststelling belastingverordeningen 2022
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 9 november 2021 de volgende
verordeningen vastgesteld:
Verordening Lijkbezorgingsrechten Schiermonnikoog 2022
Verordening onroerendezaakbelastingen 2022
Verordening Forensenbelasting 2022
Verordening liggelden jachthaven 2022
Legesverordening 2022
Verordening afvalstoffenheffing 2022
Verordening toeristenbelasting 2022
Verordening Riool- en Waterzorgheffing Schiermonnikoog 2022

Bijlage: Bestemmingsplan in schema

