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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
19 april
17 mei

Raadsvergadering
Energieadviseur

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.

Prijsuitreiking beste kleine gemeente Fietsstad 2022
De gemeente
Schiermonnikoog is door
fietsers uitgeroepen tot beste
kleine fietsgemeente in de
verkiezing voor Fietsstad
2022.
Op donderdag 7 april ontving
wethouder Erik Gerbrands
de prijs van Esther Van
Garderen, directeur van de
Fietsersbond.
Wethouder Erik Gerbrands:
“Wij zijn blij met deze prijs.
Schiermonnikoog is een echt
fietseiland met 35 kilometer
aan fietspaden door bos, duinen, kwelders, het dorp en langs het wad. Mede door de
goede zorg en onderhoud van de fietspaden door Natuurmonumenten en Gebroeders
van der Lee kan elke fietser eindeloos genieten van ons mooie eiland”.
Volgens Directeur Fietsersbond Esther van Garderen springt het fietsnetwerk op
Schiermonnikoog er echt uit, in vergelijking met andere gemeenten. Het zit logisch in
elkaar en is herkenbaar. Dit zorgt ook voor een goede beleving van het fietsen, prettig
en afwisselend. Maar bovenal ook veilig en goed voor jong en oud. Of je nu 8 bent of 80
op Schiermonnikoog fiets je veilig en met veel plezier. Kortom een gemeente vol
fietsgeluk.
Fietsstad 2022
Of Schiermonnikoog ook de titel Fietsstad van het jaar in ontvangst mag nemen wordt
bekendgemaakt op donderdag 2 juni 2022 tijdens het Nationaal Fietscongres.
Meer informatie vindt u op www.fietsstad.nl.

Voortgang leer- en ontwikkelcentrum (LOC)
Gemeente Schiermonnikoog wil samen met de Inspecteur Boelensschool en
Samenwerkingsschool Yn de mande een leer- en ontwikkelcentrum (LOC) oprichten. Op
6 oktober 2020 ondertekende de bestuurders van de twee eilandscholen en de
gemeente hiervoor een intentieverklaring.
De gemeenteraad stelde in november 2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar om
de plannen voor de nieuwbouw verder uit te werken. Vervolgens is in december een
aanbestedingsprocedure opgezet. In februari 2022 werd adviesbureau LindHorst
geselecteerd als extern projectleider van het gehele bouwproces van het LOC.
Er heeft inmiddels een startbijeenkomst plaatsgevonden met alle betrokken partijen van
het LOC. Zij willen na de zomervakantie een architect voor dit project hebben. In 2023
zal de uitvoering aanbesteed worden en zal de daadwerkelijke bouw starten. De intentie
is om per zomervakantie 2024 het nieuwe LOC in gebruik te kunnen nemen.

Matrassen en hout gescheiden aanbieden
Sinds kort kunt u twee extra afvalstromen gescheiden aanbieden op de milieustraat. Ook
hout en matrassen scheiden we voortaan apart.
Matrassen, die droog en schoon zijn, kunnen na verwerking voor 80% hergebruikt
worden. Zet daarom matrassen niet eerder buiten dan op de dag dat grof huishoudelijk
afval opgehaald wordt.
Omdat veel hout wordt afgeleverd bij de milieustraat, hebben we een aparte container
geplaatst voor hout. Afvalhout krijgt een nieuw leven, met name in houtvezel-producten.
Op de milieustraat scheiden we verder bijvoorbeeld metalen, bruin- en witgoed en
natuurlijk het snoeiafval dat u op de aangewezen plekken in het dorp kunt leggen.
Helpt u mee met afval scheiden? De openingstijden van de milieustraat aan de Veerweg
staan hiernaast en vindt u natuurlijk op onze website. Meld hier ook grof huisvuil aan.

Even voorstellen: Lisa Edema
Mijn naam is Lisa Edema, 24 jaar, en sinds 1 april (geen grap) gestart bij de gemeente
Schiermonnikoog als beleidsmedewerker Duurzaamheid, Wonen en RO/Omgevingswet.
Binnenkort rond ik mijn opleiding Bestuurskunde-Overheidsmanagement af in Leeuwarden.
Tijdens de vele weekendjes weg naar Schiermonnikoog heb ik het eiland, de natuur, de
gemeenschap en het toerisme een beetje leren kennen. De kans om hier nu met mijn eerste baan
aan de slag te gaan kon ik niet laten liggen. Naast deze baan ben ik sinds kort raadslid in de
gemeente Ooststellingwerf, waar ik al bijna mijn hele leven woon. Ik ben dus niet altijd op het
eiland, maar jullie zullen mij vast wel tegenkomen de komende tijd. Ik zie er erg naar uit om de
komende tijd te werken aan een duurzaam en leefbaar Schiermonnikoog!

Informatieronde raadsformatie
Vorige week vonden verkenningsgesprekken plaats tussen de informateur en de drie politieke partijen. Alle delegaties
sluiten de informatieronde donderdagavond af met een bijeenkomst. Ze bespreken dan onderling de
gespreksverslagen. De verslagen zijn als bijlage toegevoegd aan de stukken van deze bijeenkomst op de
raadspagina van de website van de gemeente.
Op vrijdag 8 april wordt de eindrapportage van de informateur openbaar gemaakt via nieuwspagina van de
gemeentelijke website. De gespreksverslagen maken ook onderdeel uit van dit rapport.
Vervolgens gaat het formatieproces van start onder leiding van een formateur.

Raadsvergadering 19 april 2022 om 20.00 uur
Op dinsdag 19 april om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
4.
Besluitenlijst van de vergaderingen van 29 en 30 maart 2022
5.
Mededelingen

6.

Oordeelsvormend deel
Duurzame meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijk vastgoed

7.
8.
9.
10.
11.

Lijst van ingekomen stukken
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Sluiting

Deze vergadering is openbaar en te volgen via de gemeentelijke website en Schiermonnikoog TV. De publieke tribune
is ook weer geopend voor belangstellenden. Ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde
onderwerpen. Degene die van dit recht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk vóór 12 uur op de dag van de vergadering
aan de griffier, mw. T. Toren via telefoonnummer 06-15852102

Zorg & Welzijn
Paaslunch in het Koningshuis: 14 april
Op donderdag 14 april organiseren we een paaslunch in het Koningshuis. De lunch begint om 12.00 uur. Er is plaats
voor 18 personen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Brenda Scheper via 06-11747822 of
welzijn@schiermonnikoog.nl. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 12 april 13.00 uur.

Huiskamer Koningshuis gesloten op Tweede Paasdag
Op maandag 18 april, tweede Paasdag, is het Koningshuis gesloten. Loopt u op andere dagen gezellig binnen, van
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Bekendmakingen
Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog besluiten dat de ambtenaren met de functienaam
'Medewerker beleidsuitvoering III, taakgebied bouwtoezicht' en de functienaam 'Medewerker Handhaving II,
taakgebied toezichthouder bouw' worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de in het besluit genoemde wet- en regelgeving. (6-4-2022)
Alle bekendmakingen staan op https://www.officielebekendmakingen.nl/. Via ‘uitgebreid zoeken’ kunt u daar alle
bekendmakingen van o.a. de gemeente Schiermonnikoog terugvinden. U kunt zich via die website ook abonneren op
een e-mailnieuwsbrief voor bekendmakingen in uw omgeving.

