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Wijziging openingstijden

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.

Er komt tijdelijk een familie uit Oekraïne op Schiermonnikoog wonen, die we graag op
ons eiland en in onze gemeenschap verwelkomen. Deze mensen zijn gevlucht voor de
oorlog in Oekraïne. De familie wordt opgevangen op een van de locaties die hiervoor
eerder zijn aangemeld bij de gemeente. Dat is een bestaande vakantiewoning.
De schoolgaande kinderen maken kennis op school en zullen hier naar school gaan.
Het is nog onbekend of er nog meer mensen uit Oekraïne naar Schiermonnikoog
komen.

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
15 en
18 apr
19 apr
17 mei

Gemeentehuis en
milieustraat gesloten
Raadsvergadering
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.

Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 18 april (tweede paasdag) zijn het
gemeentehuis en de milieustraat gesloten.

Familie uit Oekraïne woont tijdelijk op Schiermonnikoog

Overlast door loslopende honden
Op Schiermonnikoog hebben we met elkaar afgesproken dat we honden aanlijnen,
zowel in het dorp als daarbuiten. De gemeenteraad heeft een aantal loslooproutes
vastgesteld. Natuurmonumenten geeft deze routes aan door middel van borden. Op
deze loslooproutes mag uw hond loslopen, maar hij moet uiteraard wel onder appèl
staan. Op de kaart hieronder staan de loslooproutes in roze aangegeven. Deze kaart
staat in de folder Welkom op Schiermonnikoog, verkrijgbaar bij de balie van het
gemeentehuis of bij Het Baken.
Wij horen steeds vaker dat honden loslopen op plekken waar dat niet mag of dat honden
niet onder appèl staan. Onaangelijnde honden kunnen overlast veroorzaken. Ook
kunnen er onveilige situaties ontstaan als honden uitvallen naar fietsers, ruiters,
wandelaars of andere honden die wel zijn aangelijnd. Wij vragen hiervoor uw aandacht.
De komende tijd zal de politie extra controleren. Waar nodig schrijven zij ook een boete
uit.
Daarnaast is het nu broedseizoen. Op Schiermonnikoog broeden veel weidevogels. Zorg
ervoor dat uw hond ook op de loslooproutes bij u in de buurt blijft en niet in de weilanden
rondzwerft. Een vogel kan al opvliegen van het nest als een hond 500 meter van het
nest rondsnuffelt. De eieren blijven dan onbeschermd achter. Het verstoren van vogels
is niet toegestaan.
Hondenetiquette
Hondenetiquette.nl geeft 10 tips voor wandelen met uw hond. Die tips kunnen zorgen
voor meer onderling begrip tussen hondeneigenaren en andere gebruikers van de
buitenruimte.

Voorstellen Eise Dobbinga
Mijn naam is Eise Dobbinga, 58 jaar en sinds 1996 woon ik op Schiermonnikoog.
Per 1 april ben ik gestart bij de gemeente Schiermonnikoog als beleidsmedewerker
Duurzaamheid en adviseur gemeentelijke gebouwen. Duurzaamheid is een
onderwerp wat ons allen aangaat en een steeds grotere rol in het dagelijkse leven
gaat spelen.
In de rol van adviseur gemeentelijke gebouwen draag ik zorg voor het onderhoud en
de verduurzaming van deze gebouwen. Ik zie er naar uit om te werken aan een
duurzaam en leefbaar Schiermonnikoog!

Strandrijden
Het zomerseizoen komt eraan. Graag wijzen wij strandrijders nogmaals op de regels voor het strandrijden in het
drukkere zomerseizoen. Van 15 april tot 15 september mag u alleen op het strand rijden tussen 20.00 en 7.00 uur.
Houd altijd rekening met andere strandgebruikers; personen en dieren. Rijd nooit over de begroeide delen van het
strand en rijd alleen over het strand in een strook vanaf de waterlijn tot 100 meter richting de duinen. Om op het
strand te mogen rijden, moet u een strandontheffing aanvragen bij de gemeente.

Rook- en stookverbod in openbaar buitengebied
In verband met droogte heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog op 12 april 2022
besloten op basis van artikelen 2:11 en 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening Schiermonnikoog een rook- en
stookverbod in te stellen. Dit verbod is met ingang van 14 april van kracht.
Het rook- en stookverbod betekent dat:
er niet gerookt mag worden binnen 30 meter van de natuurgebieden;
er geen brandende of smeulende voorwerpen binnen 100 meter van de natuurgebieden op de grond mogen
liggen;
er geen kaarsen, fakkels, sfeervuren (kampvuur of vuurkorf) of andere vormen van open vuur aanwezig mogen
zijn buiten de bebouwde kom;
er buiten de bebouwde kom en de openlucht geen vuur aanwezig mag zijn voor koken, bakken of braden
(barbecue).
Het verbod geldt op dit moment niet in het dorp en zal op deze manier van kracht blijven tot 1 oktober. Mocht de
droogte verder toenemen, dan kan het stookverbod ook binnen de bebouwde kom gaan gelden. Maar voor nu is dat
nog niet nodig.

Nieuwe aanvraagronde Iepen Mienskipsfûns
Heeft u een idee voor een project dat de leefbaarheid in een wijk, in het dorp of op het eiland kan verbeteren?
Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar voor goede initiatieven van inwoners. Het college
van Gedeputeerde Staten heeft voor de Waddeneilanden voor deze tweede tender van 2022 totaal € 226.000
beschikbaar gesteld. Vanaf 11 april t/m 12 mei 2022 (17.00 uur) kan u weer subsidie aanvragen.
Een aanvraag begint met de uitwerking van uw idee, het zogenaamde projectplan. De medewerkers van het
projectbureau vertellen u graag waar u bij het schrijven van zo’n projectplan rekening mee moet houden. De ervaring
heeft uitgewezen dat het handig is om concept-projectplannen en aanvraagformulieren voor het indienen eerst met
hen door te spreken. Dat vergroot de kans van slagen. U kunt hen telefonisch bereiken op 058 - 292 58 12 of per email naar eilanden@fryslan.frl
Voor meer informatie kunt u op de volgende website terecht: https://www.fryslan.frl/iepen-mienskipsfuns?origin=/imf

Digitale informatieavond Programma
aansluiting wind op zee (PAWOZ) – Eemshaven
Op donderdag 21 april van 19.30 tot 20.30 uur organiseert
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een online
informatieavond over het Programma aansluiting wind op
zee (PAWOZ) - Eemshaven. PAWOZ richt zich op de
aansluitingen van windenergiegebieden Ten Noorden van de
Waddeneilanden (TNW) en Doordewind (voorheen windpark
5) en de mogelijkheden voor aansluitingen daarna. Dit
voornemen en het voorstel voor participatie liggen vanaf
vrijdag 15 april ter inzage. Meer informatie vindt u vanaf
vrijdag 15 april op www.rvo.nl/pawoz-eemshaven. U kunt
zich via die website ook aanmelden voor de informatieavond.

