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Openingstijden:
Gemeentehuis:
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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
21 juni
22 juni
23 juni

Raadsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland
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.

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn dan
informeren wij u daar zeker over.

Gemeentehuis 23 juni gesloten
Het gemeentehuis is op donderdag 23 juni gesloten in verband met een gezamenlijke
Waddendag voor alle medewerkers van de Waddengemeenten.
Nieuwe beleidsmedewerker ruimtelijke ordening/juridische zaken
Sommigen van u zullen gezien hebben dat er een nieuwe bewoner in
een van de doorstroom-woningen is komen wonen. Dat ben ik: mijn
naam is Anton Baarda en de reden van mijn komst is dat ik voor de
gemeente Schiermonnikoog ben gaan werken.
Bij de gemeente ga ik mij bezig houden met werkzaamheden op het
terrein van Ruimtelijke Ordening en Juridische Zaken.
De komende tijd zal ik mij gaan inwerken: kennis maken met
Schiermonnikoog, zowel met inwoners als met zaken die belangrijk zijn
voor de mensen op Schiermonnikoog. U zult mij dan ook regelmatig op
straat (lopend of fietsend) zien als ik het eiland verken.
Ik ben niet getrouwd (momenteel ook geen vaste vriendin). Ik hou van fietsen en
wandelen (voornamelijk bij mooi weer) en lees graag. De komende tijd ga ik ook
gebruiken om te kijken welke verenigingen of dergelijke er op het eiland zijn waar ik mij
eventueel bij kan aansluiten.
Ik heb mijn eerste dagen op het eiland als zeer aangenaam ervaren met name ook door
de spontane gesprekjes op straat met verschillende eilanders.
Omwisselen trekkercertificaat tot en met 30 juni a.s. mogelijk
Het trekkercertificaat kan tot en met donderdag 30 juni 2016 omgewisseld worden voor
een categorie T op het rijbewijs. Burgers hebben hiervoor dan één jaar de tijd gehad.
Vanaf 1 juli is dit niet meer mogelijk en moet een praktijk- en theorie-examen met goed
gevolg worden afgelegd bij het CBR, om de categorie T alsnog te kunnen bijschrijven op
het rijbewijs.
Meer informatie over het omwisselen van het trekkercertificaat vindt u op
rijbewijs.nl/categorie t op het rijbewijs

Bekendmakingen
Evenementenvergunning beachsoccertoernooi
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een
beachsoccertoernooi op het strand ter hoogte van de strandovergang Prins
Bernhardweg op 2 en 3 juli 2016. (15-06-2016)
Evenementenvergunning en ontheffing regeling voertuigen
Vergunning is verleend voor het houden van een rondgang met een platte kar van de
veerdam naar het duinpad gevolgd door een rondje door het centrum van het dorp
tussen 13.15 en maximaal 18.00 uur op zaterdag 11 juni 2016. (11-06-2016(
Omgevingsvergunning Westerburenweg 10
De conceptomgevingsvergunning ligt een week ter inzage (16-06-2016)
Omgevingsvergunning Westerburenweg 10
De beslistermijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning is met max. 6 weken
verlengd (16-06-2016)

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.

