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Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.
Ger Heeringa voorgedragen als nieuwe wethouder
Zoals bekend vertrekt de heer Dijkstra per 1 september als wethouder van
Schiermonnikoog. De raadsfractie DS’ 10, namens welke de heer Dijkstra in het college
zitting had, heeft de heer G. Heeringa bereid gevonden de heer Dijkstra op te volgen als
wethouder. De heer Heeringa vervult tot 1 september a.s. de functie van waarnemend
secretaris.

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

In een vergadering van de raad op 1 september a.s. zal de fractie Democraten
Schiermonnikoog de heer Heeringa als wethouder voordragen, dit met instemming van
de fractie Ons Belang, de coalitiepartner van DS ’10.

Kalender
20 juli

Vacature buurtsportcoach
Sport Fryslân zoekt in opdracht van de gemeente Schiermonnikoog per 29 augustus
2016 een:

Inloopspreekuur
WoonFriesland

Buurtsportcoach
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.

voor 16 uur per week
Als buurtsportcoach ga je aan het werk in de sectoren sport en onderwijs. Je functie
bestaat uit vier onderdelen:
 Vakleerkracht bewegingsonderwijs op Basisschool Yn de Mande
 lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op dinsdag en donderdag
 lessen worden verzorgd voor groepen 1 t/m 8 (4 à 5 combinatieklassen)
 Het geven van tennislessen/tennistraining en het stimulering van deelname tennissport
 gemiddeld 2 uren per week op jaarbasis. Flexibele inzet gedurende het jaar is
een wens van de vereniging vanwege seizoenswerk op het eiland.
 de trainingsdagen worden in overleg met de buurtsportcoach vastgesteld,
rekening houdend met de lesdagen in het onderwijs.
 Het geven van voetbaltraining en het begeleiden van trainers en coaches van
juniorenteams.
 gemiddeld 2 uren per week op jaarbasis. Flexibele inzet gedurende het jaar is
een wens van de vereniging vanwege seizoenswerk op het eiland.
 de trainingsdagen worden in overleg met de buurtsportcoach vastgesteld,
rekening houdend met de lesdagen in het onderwijs.
 Het uitvoeren van beweegactiviteiten in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht
(JOGG)
 gemiddeld 2 uur per week op jaarbasis, waarbij een flexibele inzet gewenst is.
Heb je interesse?
Kijk voor de taakomschrijving, de functie eisen, en hoe je kunt solliciteren op onze
website.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Middenstreek 49
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging is verleend. (13-07-2016)
Omgevingsvergunning Burgemeester van den Wormstraat 8
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning is verleend (13-07-2016)

Omgevingsvergunning Langestreek 11A
De omgevingsaanvraag voor woongebouw met 10 woningen is ingetrokken (13-07-2016)
Omgevingsvergunning Rijspolder 81
De omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een berging is verleend. (13-07-2016)
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.

