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Elektriciteitsnet vol, maar duurzaamheidsambitie blijft overeind
Netbeheerder Liander maakte op 7 juli 2022 bekend dat het elektriciteitsnet op
Schiermonnikoog ‘vol’ is. Dit betekent dat het voorlopig niet mogelijk is om nieuwe grote
elektriciteitsaansluitingen (zoals bijvoorbeeld een zonnepark of een aansluiting voor een
groter bedrijf) aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Huishoudens en kleine
ondernemers kunnen nog wel aangesloten worden. Er zijn geen problemen met de
levering van elektriciteit.
Schiermonnikoog voelt zich door dit nieuws overvallen door netbeheerder Liander.
Wethouder Ilja Zonneveld: “We hebben op Schiermonnikoog meerdere
duurzaamheidsprojecten waaronder een Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Hier zit veel
subsidiegeld in van de Rijksoverheid. Bij de subsidieaanvraag was Liander een van de
partners. Het is van het grootste belang dat dit project door kan gaan. Ook andere
duurzaamheidsplannen zoals het verduurzamen van de sportaccommodaties en
bedrijven en initiatieven van de eilander energiecoöperatie De Sintrale moeten door
kunnen gaan om de klimaatdoelstellingen te halen.”
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Het elektriciteitsnet in Nederland raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt door de
toenemende vraag naar elektriciteit voor bijvoorbeeld elektrisch koken en rijden. Dit zijn
belangrijke ontwikkelingen om steeds meer van gas af te stappen en over te schakelen
op duurzaam opgewekte energie.
De gemeente betreurt het dat Liander niet eerder aan de slag is gegaan met mogelijke
oplossingsrichtingen. Zo zou het bestaande schakelstation op Schiermonnikoog mogelijk
aangepast kunnen worden, maar het duurt een jaar of drie voor dit gerealiseerd kan
worden. Liander onderzoekt of deze oplossing mogelijk is.
Schiermonnikoog wil liefst voorkomen dat een extra elektriciteitskabel moet worden
aangelegd door de kwetsbare Waddenzee. Wethouder Ilja Zonneveld: “Problemen met
het elektriciteitsnet laten nu goed zien dat we zowel op landelijk als lokaal niveau aan de
slag moeten met de opslag van elektriciteit en andere innovatieve oplossingen. Het
opwekken van duurzame, hernieuwbare energie alleen is niet genoeg. We rekenen op
Liander, de provincie, het rijk en andere partners om dit probleem pro-actief aan te
pakken.”
Wat betekent dit voor de duurzaamheidsambitie van Schiermonnikoog?
Gelukkig betekent dit nieuws niet dat er niets meer mogelijk is. Voor de bestaande
aansluitingen verandert er niets. Ondernemers met een kleinverbruik-aansluiting en
huishoudens komen niet in de problemen. Het blijft mogelijk om bijvoorbeeld
zonnepanelen te plaatsen op een woning.
Voor grootverbruikers geldt dat er geen verzwaring op de aansluiting mogelijk is. Ook
het aanvragen van een nieuwe grootverbruik-aansluiting is niet meer mogelijk.
De gemeente werkt samen met Liander aan een oplossing. We houden u hiervan op de
hoogte via de nieuwsbrief en de website. Heeft u vragen? De netbeheerder Liander kunt
u telefonisch bereiken via 088-5426362. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met
de gemeente via 0519-535050 of postbus20@schiermonnikoog.nl.

Eerste stappen naar bouw van een Leer- en Ontwikkelcentrum
De gemeente Schiermonnikoog, samenwerkingsschool Yn de mande en de Inspecteur
Boelensschool hebben al een aantal jaren de ambitie een Leer- en Ontwikkelcentrum 016 jaar (hierna LOC) op te zetten. De partijen willen gaan samenwerken vanuit één
schoolgebouw. Dit zal een nieuw gebouw worden op het terrein van basisschool Yn de
Mande. Vorige week zijn ouders en direct aanwonenden hierover geïnformeerd in het
Dorpshuis.
Onder een LOC wordt een voorziening voor kinderen van 0-16 jaar verstaan met een
totaal aanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang op basis van de volgende
uitgangspunten: één educatieve en pedagogische visie met doorlopende leerlijnen,
uitgevoerd door één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kinderopvang met
één leidinggevende voor een eenduidige aansturing op de locatie.

Met ondersteuning van LindHorst huisvestingsadviseurs is inmiddels zowel een programma van eisen opgesteld dat
gebruikt wordt om een architect en andere benodigde adviseurs te selecteren. In het programma van eisen staat
bijvoorbeeld dat de nieuwbouw zal plaatsvinden op de plek van het huidige voetbalveldje naast de basisschool,
tussen de bestaande bomen. Als het nieuwe gebouw klaar is, kan de oude school worden gesloopt en kan er een
voetbalveld terugkomen. Omliggende bomen blijven zoveel mogelijk staan.
De zomer wordt gebruikt om een architect te vinden. Daarna start een ontwerptraject. Dit zal naar verwachting circa 6
tot 9 maanden in beslag nemen. We houden u op de hoogte via de Nieuwsbrief en onze website. Heeft u vragen,
neem dan contact op via postbus20@schiermonnikoog.nl of 0519-535050.

Oude matrassen droog en schoon aanbieden
In april startten we met het apart inzamelen van matrassen op de milieustraat. Na twee maanden is de container al
vol. De matrassen worden nu gerecycled. De verwerker heeft ons laten weten er grote vraag is naar de grondstoffen
uit matrassen.
Matrassen dienen droog en schoon aangeboden te worden. Mocht u een matras op de ophaaldag van het grof
huishoudelijk afval willen aanbieden, zet hem dan niet de avond van tevoren al buiten. Een vochtige of vuile matras
kan niet gerecycled worden. Die gaat naar de afvalverbranding.
Wilt u als particulier of bedrijf droge en schone matrassen afvoeren? Meld dat dan bij de gemeente via 0519-535050
of postbus20@schiermonnikoog.nl dan komen we ze zo snel mogelijk ophalen. Laat de matrassen tot die tijd binnen
staan, zodat ze droog en schoon blijven.

Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden?
Voor verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gemeente. Via de website www.verlorenofgevonden.nl of
via onze website lukt het regelmatig om voorwerpen weer terug te kunnen geven aan de eigenaar.
Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren, registreer dit dan via deze website of kom langs bij de Publieksbalie in
het gemeentehuis. Zijn we niet aanwezig, mail dan gerust naar postbus20@schiermonnikoog.nl.

Spreekuur burgemeester en wethouders 13 juli 2022
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend tussen 9 en 10 uur. Het
spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen in onze gemeente. Het
eerstvolgende spreekuur is op woensdag 13 juli 2022. U kunt een afspraak maken met Ineke van Gent, Johan Hagen
of Ilja Zonneveld via het bestuurssecretariaat, per e-mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl of telefonisch
op het nummer 0519-535050.

Huurwoning beschikbaar Sinteblom 10
Er komt per 01 augustus 2022 een sociale huurwoning vrij waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving moet vóór
maandag 18 juli 2022 bij de gemeente binnen te zijn.
Sinteblom 10 is een kleine woning met één slaapkamer en badkamer op de verdieping.
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan ontvangt u deze over de netto huurprijs.
Sinteblom 10 (kleine woning)
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamer:
Oppervlakte woonkamer / keuken:
Berging aanwezig?

1
9,42
22,04 m²
Ja 6,55 m²

Zolder aanwezig?

Nee

Tuin/balkon/terras

Terras/ tuin

Netto huur:
Servicekosten:
Voorschot zonneenergie:
Bruto:

€ 426,07
€ 5,61
€ 15,06
€ 446,74

Reageren
Om in aanmerking te komen voor deze woning, moet u via onze website reageren met het formulier ‘woningzoekende,
reageren op huurwoning’. U vindt dit formulier onder ‘direct regelen’ of via het nieuwsbericht op onze website. Mocht u
hulp nodig hebben met het invullen van het formulier, dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis.
U kunt alleen reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van
de reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is
toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economisch en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.

Centrum ook deze zomer afgesloten voor autoverkeer
In het hoogseizoen kan het in de Middenstreek en het centrum van het dorp erg druk zijn. Voetgangers en fietsers
moeten de weg delen met bussen, vrachtverkeer, auto’s en taxi’s. Om fietsers, voetgangers en winkelend publiek
meer de ruimte te geven, is het centrum van het dorp twee maanden (juli en augustus) meer autoluw gemaakt. Dit
betekent dat we een deel van het centrum afsluiten voor gemotoriseerd verkeer dat hier niet hoeft te zijn (geen
bestemming heeft). We geven dit aan met borden. Het afgesloten gebied staat aangeven op de tekening. Bussen en
gemotoriseerd verkeer dat hier wel moet zijn, kunnen hier blijven rijden.

Streekarchivaris in het gemeentehuis 14 juli 2022
De streekarchivaris is op donderdag 14 juli 2022 aanwezig in het gemeentehuis. Voor het raadplegen van de
gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een afspraak maken met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief
Noordoost Fryslân. Dit kan via e-mail aan t.jongsma@ddfk.nl of telefonisch op het nummer 0519-222853.

Commissie Bezwaarschriften 14 juli 2022
Donderdag 14 juli 2022 behandelt de Adviescommissie een bezwaarschrift op een hoorzitting. De behandeling van
het bezwaarschrift begint om 11 uur. De behandeling van dit bezwaarschrift is openbaar.
Voor informatie over het te behandelen bezwaarschrift of over de procedure kunt u contact opnemen met Meintje
Boonstra, secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften. Dit kan per e-mail aan mboonstra@ameland.nl of
telefonisch op het nummer 0519-555 555 (gemeente Ameland).

Zorg & Welzijn
Vragen over zorg, welzijn, opvoeden?
Redt u het niet alleen en heeft u hulp nodig? Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij de dagelijkse dingen in en
om het huis? Met deze en alle andere vragen over zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden kunt u terecht bij Zorg en
Welzijn.
Ook kunt u bij Zorg en Welzijn terecht voor alle WMO-vragen. Dat kunnen heel verschillende vragen zijn, bijvoorbeeld
op het gebied van:
 Wonen: o.a. aanpassingen en hulpmiddelen, herinrichtingskosten;
 Mobiliteit: o.a. vervoer, parkeerkaart, rolstoelen en loophulpmiddelen;
 Zorg: o.a. huishoudelijke hulp, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en verslavingszorg;
 Welzijn: o.a. maatschappelijk werk, welzijnswerk, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, bemiddeling
vrijwilligers;
 Overige zaken: schuldhulpverlening, ziektekosten, zorgverzekeringswet, financiële bijstand.

De medewerkers Zorg en Welzijn zijn:
Lineke Nienhuis (coördinator en algemene vragen), l.nienhuis@schiermonnikoog.nl / 06-11617657
Marjan Sanou (WMO), wmo@schiermonnikoog.nl / 06-11747797
Brenda Scheper (ouderenwerker), welzijn@schiermonnikoog.nl / 06-11747822
U bent van harte welkom in het kantoor in het Zorg- en Medisch Centrum, Van Starkenborgstraat 17 (1e deur rechts)
en in het gemeentehuis. Wilt u liever een afspraak bij u thuis? Ook dat is mogelijk.
Wilt u contact met een medewerker van Zorg en Welzijn dan kunt u bellen, mailen of een whatsapp bericht sturen.

Maatschappelijk werk
Wilt u een afspraak maken met maatschappelijk werk? Dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werkster,
Yvonne Kolster via 088-0305150 of u kunt een e-mail zenden naar y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl. Kijk voor meer
informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.sociaalwerkdekaai.nl

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning - Buiten behandeling stellen
- Langestreek 11 - Het plaatsen van zonnepanelen (zaaknummer 2022.0047)

Omgevingsvergunning – Aanvraag
- Burgemeester van den Wormstraat, nabij parkeerterrein - verplaatsen haag en uitbreiden van de parkeerplaats
(zaaknummer 2022.0062 ,datum ontvangst 14-06-2022)
- Westerplas - het plaatsen van een vogelkijkscherm aan de rand van de Westerplas op Schiermonnikoog
(zaaknummer 2022.0055, datum ontvangst 19-05-2022)
- Martjeland 5 - Uitbreiding van een woning (zaaknummer 2022.0064, datum ontvangst 21-06-2022)
- Van Westerholtlaan 3 - het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp in de tuin (zaaknummer 2022.0068,
datum ontvangst 29 juni 2022)
- Sinteblom 4 - Uitbreiding woning aan de Sinteblom 4 (zaaknummer 2022.0065, datum ontvangst 21-06-2022)
- Badweg 12- vervangen entreegebouw Kittiwake (zaaknummer 2022.0067, datum ontvangst 24-06-2022)

Omgevingsvergunning - Verleend
- Langestreek 124 (zaaknummer 2022.0056) het vervangen van kozijnen (voorgevel). Het besluit is op 24 juni 2022
aan de aanvrager verzonden.

Melding incidentele festiviteit
- It Aude Beuthus - Op 28 juni 2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het
houden van een incidentele festiviteit op 8 en 9 juli 2022 tussen 21:30 en 01:00
- De Súdwester - Op 28 juni 2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het
houden van een incidentele festiviteit op 13 juli 2022 tussen 18:00 en 23:00

Evenementenvergunning
- De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het
evenement 'Wad Triatlon'. Een verkleinde triatlon dat zal plaatsvinden op 2 juli 2022 tussen 12:00 en 15:00 uur op
verschillende locaties op- en rondom het eiland

Beleidsregels studietoeslag gemeente Schiermonnikoog
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft beleidsregels voor
studietoeslag vastgesteld.
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. 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.

