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Nieuwe website
Onze nieuwe website is 23 mei online gegaan. Onder “menu” ziet u drie kopjes:
 In de gemeente: nieuws, bekendmakingen en informatie over trouwen etc.
 Bestuur en organisatie: de gemeenteraad, vergadering etc.
 Zelf regelen: alle producten en diensten

Openingstijden:

Onder “direct regelen” kunt u een aantal producten eenvoudig aanvragen.

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Nog niet alle producten en diensten staan vermeld, er wordt nog hard gewerkt aan de
site.

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

Heeft u opmerkingen, suggesties of kunt u iets niet vinden? Stuur dan een e-mail naar
j.frijters@schiermonnikoog.nl.

Kalender
1 juni
1 juni
8 juni
9 juni

Grof huisvuil
Oud papier
Energieloket
Streekarchivaris

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.

Energieloket 8 juni 2016
De eerstvolgende zittingsdag van het energieloket is op 8 juni a.s. U kunt hier terecht
met al uw energievragen. Voor een afspraak kunt u rechtstreeks contact opnemen met
Antoine Maartens via: telefoon: 06-26160892, e-mail: antoine.maartens@urgenda.nl of
twitter: @wadden_energie
Online aanmelden grof afval
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een
blok “Afval, grof huisvuil”. U vult het formulier in onder “direct regelen” en krijgt een
ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de ontvangstmelding staat
wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.
Woensdag 15 juni inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk afval)
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 16 maart aanstaande huis aan huis
ingezameld.
Batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in
de bekende rode of groene kunststofbak . Deze kunt u op woensdag 16 maart weer
aanbieden. De rode of groene bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De
bekende “chemokar” komt het afval bij u ophalen.
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
Melding incidentele festiviteit (Seeduneweg 1)
Songwritersfestival bij camping Seedune op 23 juli 2016 van 20.00 – 23.00 uur. (26-05-2016)

Melding incidentele festiviteit (Reeweg 1)
Live muziek op 28 mei 2016 van 22.00 tot 01.00 uur. (26-05-2016)

Melding klein evenement (Kerkelaantje 1)
Examenfeest in partytent op het grasveldje tegenover de Inspecteur Boelensschool op 7 juli 2016
van 12.00 – 22.00 uur (26-05-2016)

Onttrekkingsvergunning Middenstreek 31
Het college van B&W heeft besloten een onttrekkingsvergunning te verlenen voor het
onttrekken van een gedeelte van het pand Middenstreek 31 aan de bestemming tot
permanente bewoning ten behoeve van recreatief gebruik.( 26-05-2016

Standplaatsvergunning Prins Bernhardweg 5
Het college heeft besloten een standplaatsvergunning te verlenen voor het verkopen van eet- en drinkwaren en tevens uitkijkpost
op het strand voor de kalenderjaren 2014 tot en met 2023. (25-05-2016)

Diverse wijzigingen CAR-UWO
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft op dinsdag 1 maart 2016
besloten de wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen, zoals weergegeven in de volgende ledenbrieven van het
LOGA
1. ECWGO/U201600259 lbr: 16/007 CvA/LOGA 16/03 – Wet flexibel werken en Wet werken na de AOWgerechtigde leeftijd; met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016;
2. ECWGO/U201600266 Lbr: 16/008 CvA/LOGA 16/04 – Technische wijzigingen CAR-UWO; deze wijziging
treedt in werking per 1 april 2016.
Collectieve Arbeidsvoorwaarden en Uitwerkingsovereenkomst
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maakt bekend dat het in zijn
vergadering van dinsdag 15 december 2015 definitief heeft vastgesteld: De integrale tekst van de CAR-UWO conform
LOGA brief, tekst CAR-UWO in verband met herziening hoofdstuk 3, kenmerk ECWGO/U201501937 / Lbr. 15/093 /
CvA / LOGA 15/15
Beleidsregels Bijzondere bijstand voor kosten huishoudelijke hulp
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft de Beleidsregels Bijzondere
bijstand voor kosten huishoudelijke hulp vastgesteld. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari
2015 en worden aangehaald als “Beleidsregels bijzondere bijstand huishoudelijke hulp 2015 gemeente
Schiermonnikoog”.
Reglement van Orde Commissie Sociaal Domein gemeente Schiermonnikoog
De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 19 april het Reglement van Orde
Commissie Sociaal Domein gemeente Schiermonnikoog vastgesteld.
Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Schiermonnikoog
De gemeenteraad heeft in de openbare vergadering van 19 april 2016 de verordening Adviescommissie Ruimtelijke
Ontwikkeling Schiermonnikoog vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking (21
mei 2016).
Een besluit inzien?
U kunt een besluit (vergunning c.a.) dat gepubliceerd is of ter inzage ligt inzien. De stukken staan op de website bij de
bekendmakingen. Wilt u de stukken inzien op het gemeentehuis maakt u dan even een afspraak (telefonisch of aan de balie)
zodat de stukken kunnen worden klaargelegd.
Niet eens met het besluit?
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing om bijvoorbeeld een vergunning te verlenen? Dan kunt u een
zienswijze, bezwaarschrift of beroep indienen. Bij de bekendmaking op de website kunt u zien wat voor dat besluit van toepassing
is. Tegen een aangevraagde vergunning of een melding kunt u (nog) geen bezwaar maken.

