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zenden naar
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Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
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Vacature secretaris raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling
De gemeente Schiermonnikoog zoekt een
Secretaris van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling
De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling adviseert de gemeenteraad over ingediende
plannen, waarvoor een wijziging of ontheffing van het bestemmingsplan nodig is. Op
verzoek van de raad kan de commissie adviezen uitbrengen over ruimtelijke
ontwikkelingen op Schiermonnikoog. De commissie vergadert ongeveer vier keer per
jaar, normaalgesproken in de avonduren.
De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris bereidt in overleg met
de voorzitter van de commissie de vergaderingen voor, verzorgt de vergaderstukken en
maakt de verslagen van de vergaderingen.
Van de secretaris wordt verwacht, dat hij of zij affiniteit/ervaring heeft met
werkzaamheden in de secretariële sfeer. De secretaris ontvangt een vergoeding voor
zijn of haar werkzaamheden.
Heeft u belangstelling voor deze functie of wilt u meer informatie, dan kunt u contact
opnemen met de griffier, de heer S. van der Zwaag, bereikbaar via telefoonnummer
(0519) 535060 of via e-mail s.vdzwaag@schiermonnikoog.nl.
Woonnieuws
Onlangs is WoonFriesland begonnen met de bouw van de nieuwe seniorenwoningen in
Bouwes Tieuwn. Veel huidige bewoners van de huidige Riich zullen één van deze
woningen gaan bewonen. Het eerst rijtje woningen wordt eind 2016 opgeleverd. Het
tweede rijtje naar verwachting in het najaar van 2017. Omdat een aantal huidige
‘Riichbewoners’ naar het tweede rijtje woningen zullen verhuizen, hebben zij recht op
een zogenaamde wisselwoning. Dat is een plek waar zij terecht kunnen tussen de sloop
van hun huidige woning en het gereedkomen van hun nieuwe woning.
De huurwoningen van WoonFriesland die in de komende periode vrij komen zullen als
wisselwoning worden gebruikt (FH Gasaustraat 4 is al in gebruik genomen als
wisselwoning). De woningen hoeven niet per se passend te zijn voor de tijdelijke
bewoner, aangezien het om een relatief korte periode van bewoning gaat (één tot
anderhalf jaar). De wisselwoningcontracten zijn van tijdelijke aard. Na het gereedkomen
van de nieuwe Riich komt de wisselwoning weer beschikbaar voor reguliere verhuur of
gaat hij in de verkoop.

Bekendmakingen
Hoorzitting Commissie bezwaarschriften
Op 8 juli 2016 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de
vorm van een hoorzitting. De commissie begint om 11.00 uur met de behandeling van het eerste
bezwaarschrift. De behandeling van de bezwaarschriften is in beginsel openbaar maar de
commissie kan besluiten om de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact
opnemen met Carina Smid, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer
(0519) 555 529 (gemeente Ameland)
Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2016.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in zijn
vergadering van 24 mei 2016 besloten de navolgende Beleidsregels inkomstenvrijlating
Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2016 vast te stellen. Deze beleidsregels treden in werking op 1 juni
2016 (24-06-2016)

Melding incidentele festiviteit Nieuwestreek 6
Ten gehore brengen van mechanische en live muziek op 1 en 2 juli 2016, van 21.00 tot 01.00 uur in café 't Aude Beuthus,
Nieuwestreek 6 te Schiermonnikoog (22-06-2016)
Melding incidentele festiviteit FH Gasaustraat 26
Ten gehore brengen van Afrikaanse percussie muziek op:
Woensdag 10 augustus 2016 van 19.30-21.00 uur
Vrijdag 12 augustus 2016 van 15.00-18.00 uur
Zaterdag 13 augustus 2016 van 09.30-12.30 en 15.00-18.00 uur
Zondag 14 augustus 2016 van 09.30-12.30 en 15.00-18.00 uur
in de sportzaal aan de FH Gasaustraat 26 (29-06-2016)
Omgevingsvergunning Reeweg 11
De beslistermijn voor de omgevingsvergunning is met max. 6 weken verlengd (22-06-2016)
Omgevingsvergunning Langestreek 80
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van twee dennen op het perceel Langestreek 80. (22-06-2016)
Omgevingsvergunning Voorstreek 9
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een berk op het perceel Voorstreek 9 te Schiermonnikoog. (22-06-2016)
Omgevingsvergunning Middenstreek 49
De conceptbeschikking omgevingsvergunning ligt 1 week ter inzage. (29-06-2016)
Omgevingsvergunning Westerburenweg 10
De omgevingsvergunning voor de verbouw en uitbreiding van de woning is verleend. (29-06-2016)
Omgevingsvergunning Reeweg 11
De oude aanvraag is ingetrokken en er is een nieuwe aanvraag ingediend onder nummer 2016.0030 (29-06-2016)
Omgevingsvergunning Burgemeester van den Wormstraat 8
De conceptomgevingsvergunning ligt 1 week ter inzage (29-06-2016)

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.

