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9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Openingstijden:
Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur
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
18 okt
20 okt
24 okt
26 okt

Raadsvergadering
Streekarchivaris
Inloopavond brede
kindvoroziening
Schuldhulpverlening in
gemeentehuis

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.

Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Schulden ontstaan niet van de ene op de andere dag. Vaak zijn de oorzaken heel
verschillend. De gemeente biedt de mogelijkheid om met hulp uit financiële problemen te
komen (particulieren en (ex)ondernemers). Schuldhulpverlening kan de oplossing
hiervoor zijn met behulp van budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of schuldsanering.
Op woensdag 26 oktober is de afdeling schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
aanwezig. Wij bieden u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de medewerkers. Dit
kan plaatsvinden op het gemeentehuis (Nieuwestreek 5) of indien noodzakelijk/gewenst
bij u thuis.
Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling Schuldhulpverlening in
Damwoude via (0511) 426161 tussen 9:00 en 11:00 uur (maandag t/m donderdag).
Uitnodiging inloopavond brede kindvoorziening
De besturen van samenwerkingsschool ‘Yn de Mande’ en de ‘Inspecteur Boelensschool’
en de gemeente Schiermonnikoog laten in de komende maanden een
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een brede kindvoorziening op Schiermonnikoog.
Met u, als betrokken bewoner van Schiermonnikoog, willen we graag van gedachten
wisselen over het onderzoek tijdens een ‘inloopavond’.
Tijdens de avond gebruiken we een webbased vragenlijst. Het is handig wanneer u uw
smartphone of tablet meeneemt. (Natuurlijk kunt u ook zonder een smartphone/tablet de
avond prima volgen.)
Wij hopen u op 24 oktober om 19.30 uur te begroeten tijdens de inloopavond in de
Boelensschool.
Kies het mooiste natuurgebied van Nederland
Met drie nationale parken en het enige Natuurlijke Werelderfgoed van Nederland,
kunnen wij als burgemeesters van de vijf Waddeneilanden ons geen mooier
natuurgebied voorstellen dan onze Wadden. Stem dus net als wij, voor de Nederlandse
Wadden als mooiste natuurgebied van Nederland! Dit kan via
https://www.mooistenatuurgebied.nl/waddengebied
Burgemeesters van de vijf Waddeneilanden

Met de verkiezing kan het publiek zich uitspreken over onze natuur, verbeteren we de
kwaliteit en toegankelijkheid én zetten we onze mooiste natuurgebieden en
landschappen voor binnen- en buitenlandse bezoekers op de kaart.
Tot en met 31 oktober kun je stemmen op jouw ‘Mooiste Natuurgebied’. De drie
gebieden met de meeste stemmen van het publiek zullen worden uitgeroepen tot
winnaars.

Elk winnend gebied ontvangt een bijdrage van maximaal € 300.000 van het ministerie van Economische Zaken om de
kwaliteit en toegankelijkheid van het gebied verder te verbeteren en om de gebieden in binnen- en buitenland op de
kaart te zetten.
De winnende mooiste natuurgebieden ontvangen daarnaast ondersteuning in de vorm van kennis en kunde voor de
ontwikkeling van het gebied zelf en voor de positionering van het gebied. En er wordt hen de mogelijkheid geboden
onderdeel te zijn van een landelijke campagne waarmee de Nederlandse natuur verder op de kaart gezet zal worden.
De Waddenzee ís al een natuurgebied van wereldklasse; en de Nationale Parken Lauwersmeer, Texel en
Schiermonnikoog genieten grote bekendheid. De winst in deze verkiezing is belangrijk voor de erkenning van het hele
Waddengebiedf als topnatuur.

Bekendmakingen
Melding klein evenement (Sinterklaasintocht)
Op 19 november 2016 vindt de intocht van Sinterklaas plaats tussen 14.00 en 16.00 uur, waarbij in ieder geval de
Reeweg en de Nieuwestreek tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. (12-10-2016)
Melding incidentele festiviteit (Beuthús, muziek)
Ten gehore brengen van livemuziek in Café It Aude Beuthús op 21 en 22 oktober 2016 van 21.30 tot 01.00 uur. (1210-2016)
Omgevingsvergunning Langestreek 108
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen (1210-2016)

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.

