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Renovatie wegen
Bestratingsbedrijf STIVA en Folkertsma Grond-, Weg- en Waterbouw BV zijn maandag 3
oktober jl. begonnen met de renovatie van de hoofdriolering en het wegdek van de
Willem Dijkstraat, FH Gasaustraat en Sinteblom.

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

Dit betekent dat genoemde wegen worden opengebroken en de aangrenzende
woningen een aantal dagen minder goed bereikbaar zijn. Ook een gedeelte van de
Kantjeblom wordt opengebroken voor de aanleg van een overstortput. Gedurende het
renovatie traject informeert de aannemer de bewoners schriftelijk over de exacte
planning en andere praktische punten. Ook zijn medewerkers van de gemeente en de
aannemers iedere dag bereikbaar voor vragen, opmerkingen e.d.

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

Zowel het wegdek als de hoofdriolering worden aangepakt. Uiteraard legt de aannemer
een gescheiden rioolstelsel aan, waarbij het hemelwater zoveel mogelijk wordt
afgevoerd naar de daarvoor bestemde sloten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden
midden december afgerond.

Kalender
12okt

Begin januari 2017 gaat de aannemer beginnen met de wegrenovatie van de Buterblom,
Kantjeblom en Hazeblom. Ook de Molendijk wordt aangepakt. Direct na afronding van
de nieuwbouw van de Riich (najaar 2017), zijn de Oosterreeweg, Van
Starkenborghstraat en Burgemeester vd Bergstraat aan de beurt voor renovatie.

Openingstijden:

18 okt
20 okt

Inloopspreekuur
WoonFriesland
Raadsvergadering
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.

Beschikbare huurwoningen: Bouwes Tieuwn 7 en Bouwes Tieuwn 9
Er zijn twee nieuw te bouwen seniorenwoningen beschikbaar gekomen. De woningen
hebben een huurprijs van € 586,68 en kunnen waarschijnlijk eind 2016 worden
bewoond.
Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen via onze website. Als u op de homepage van de
gemeente Schiermonnikoog kijkt ziet u “direct regelen” staan. Daar vindt u het actuele
aanbod van huurwoningen en kunt u op één of meerdere beschikbare woningen
reageren. U kunt alleen middels het formulier op internet reageren. Mocht u hier hulp bij
nodig hebben dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis.
U kunt reageren tot en met 20 oktober aanstaande. Tussen sluiting van de
reactietermijn en toewijzing van de woning zit ongeveer twee weken. U ontvangt bericht
of de woning aan u is toegewezen of niet.
Passend toewijzen
De nieuwe woningen aan Bouwes Tieuwn zijn seniorenwoningen. Er zijn twee
volwaardige slaapkamers (één boven en één beneden). Er is één badkamer beneden,
alleen bereikbaar via de slaapkamer. De woningen zijn bestemd voor één of twee
personen. Als u in aanmerking wilt komen voor één van deze woningen moet uw bruto
jaarinkomen als alleenstaande lager zijn dan 22.100,- euro en als
tweepersoonshuishouden moet het bruto jaarinkomen lager zijn dan 30.050,- euro. U
kunt alleen reageren op deze woningen als u ingeschreven staat op de lijst van
woningzoekenden. Overige criteria voor toewijzing staan beschreven bij de
internetpublicatie van de woning.
Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 12 oktober van 10.30 tot 12.00 uur
aanwezig in het gemeentehuis.
Streekarchivaris op 20 oktober in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 20 oktober aanwezig in het gemeentehuis.
Voor het raadplegen van de gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een
afspraak maken met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief Noordoost Fryslân,
telefoon: (0519) 22 28 53 of email: streekarchief@dongeradeel.nl
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.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 18 oktober 2016
Op dinsdag 18 oktober wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad over geagendeerde onderwerpen
4.
Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 september 2016
5.
Mededelingen
6.
7.

Besluitvormend deel
2e tussentijdse rapportage 2016
Wijziging APV

8.
9.

Opiniërend deel
Notitie beleidsregels kruimelgevallen
Uitvoeringsprogramma impuls duurzaamheid

10.
11.
12.
13.
14.

Lijst van Ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en Stand Algemene Reserve
Samenwerking De Waddeneilanden
Vragenuur
Sluiting.

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Ieder kan in de vergadering gedurende vijf minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene, die van dit recht
gebruik wil maken, meldt dit tenminste 24 uur voor heft begin van de vergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam en
het onderwerp, waarover hij of zij het woord wil voeren.

Aanvraag omgevingsvergunning kappen Karrepad 44
Aanvraag omgevingsvergunning kappen voor 2 populieren en 3 dennenbomen op het adres Karrepad 44. (30-092016)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Reddingsweg 1A
Aanvraag om een omgevingsvergunning kappen voor één populier op het perceel Reddingsweg 1A. (30-09-2016)
Omgevingsvergunning kappen perceel Karrepad 44
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van tweepopulieren en drie dennen op het perceel Karrepad 44. De
bomen zijn volledig uitgegroeid en er bestaat gevaar voor omwaaien bij harde wind. (06-10-2016)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Reddingsweg 1A
Aanvraag om een omgevingsvergunning kappen voor één populier op het perceel Reddingsweg 1A (30-09-2016)

Omgevingsvergunning Langestreek 11A
de omgevingsvergunning voor de bouw van 10 starterswoningen is verleend (28-09-2016)
Omgevingsvergunning Karrepad 14
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de recreatiewoning is verleend. (28-09-2016)
Omgevingsvergunning Voorstreek 24
de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakraam is verleend. (06-10--2016)
Omgevingsvergunning Zwarteduinenweg 16
De omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van de kelder is verleend (06-10-2016)
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.

