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Deze ontvangt u dan via een
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NL-Alert controlebericht op 6 juni
Kijk nu op nl-alert.nl en stel uw mobiel in
Op maandag 6 juni rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht
uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen ook inwoners van Fryslân
nagaan of zij hun mobiel juist hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht
is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen.
Heeft u uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl en
stel uw mobiel in.
Waarom NL-Alert?
Stel, er breekt een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in de omgeving
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht.
Hierin staat precies wat er aan de hand is. En wat u het beste kunt doen. Dankzij NLAlert kunnen in de directe omgeving van de noodsituatie meer mensen worden bereikt
en worden mensen beter geïnformeerd.
Hoe werkt NL-Alert?
Vanuit de meldkamer van de hulpdiensten wordt een tekstbericht over een (dreigende)
noodsituatie uitgezonden naar alle mobiele telefoons in de directe omgeving. De
berichten zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell broadcastberichten,
vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk
overbelast is. NL-Alert is volledig anoniem en helemaal gratis.
Waarom is een controlebericht nodig?
Aan de hand van het controlebericht kunt u nagaan of u uw telefoon juist hebt ingesteld
om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een
controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Dankzij het controlebericht kunt u zelf
ervaren welk signaal uw mobiele telefoon geeft als u een NL-Alert ontvangt en hoe het
bericht eruit ziet.
Hoe stel ik mijn mobiel in voor NL-Alert?
Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op
sommige toestellen moet u dit zelf doen. Ga daarom nu naar www.nl-alert.nl en ga na of
u uw mobiel moet instellen.
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
Woensdag 15 juni inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk afval).
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 15 juni 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 15 juni 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 15.00 – 16.00 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
Vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling
Op maandag, 27 juni 2016 wordt ’s avonds om acht uur in het gemeentehuis een openbare vergadering gehouden
van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.
De vergadering is met name bedoeld om een verzoek te behandelen om vergunning voor de bouw van een Lytje Hûs
op het perceel Voorstreek 32.
De vergadering kan worden gevolgd vanaf de publieke tribune.
Omgevingsvergunning kappen Louwvlakte 14
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van twee dennen op het perceel Louwvlakte 14 (01-06-2014)
Omgevingsvergunning Voorstreek 9
de aanvraag omgevingsvergunning voor de herbouw van een recreatiewoning is ingediend (01-06-2016)
Omgevingsvergunning Rijspolder 22
de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een berging is ingediend. (01-06-2016)
Omgevingsvergunning 67 B 1 t/m 9
De omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik is verleend. (01-06-2016)
Omgevingsvergunning Rijspolder 81
De omgevingsaanvraag voor het aanbouwen van een berging wordt buitenbehandeling gelaten. (01-06-2016)

Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.
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.

