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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
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
9 jan
Nieuwjaarsbijeenkomst
20.00 uur Dorpshuis
10
Presentatie Culturele
jan
Hoofstad 2018
18
Workshop Streekwerk
jan
Dorpshuis
25
Workshop Streekwerk
jan
Dorpshuis

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.
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst
in het dorpshuis op maandag 9 januari 2017 om 20.00 uur. De bijeenkomst
is een goed moment om elkaar te ontmoeten, het oude jaar door te nemen
en vooruit te zien op het nieuwe jaar.
Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar.
Wij hopen u 9 januari te ontmoeten en wensen u fijne feestdagen.
Openingstijden gemeentehuis
Maandag 26 december gesloten
Dinsdag 27 december geopend van 8.30-12.00 uur
Woensdag 28 december geopend van 8.30-12.00 uur
Donderdag 29 december geopend van 8.30-12.00 uur (m.u.v. producten burgerzaken)
Vrijdag 30 december geopend van 8.30-12.00 uur
Van dinsdag 27 december t/m vrijdag 30 december is het gemeentehuis ’s-middags
telefonisch niet bereikbaar.
Openingstijden milieustraat tussen Kerst en Oud en Nieuw
Maandag 26 december: gesloten
Woensdag 28 december: 13.15 uur - 14.15 uur
Donderdag 29 december: 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag 30 december: 10.15 uur - 11.15 uur
De eerste week van januari 2017 is de milieustraat op de normale tijden geopend.
Ondergronds afvalcontainers
De ondergrondse afvalcontainers zijn vanaf oudejaarsdag 12.00 uur tot nieuwjaarsdag
06.00 uur afgesloten voor alle gebruikers.
Openingstijden Wmo-loket tijdens de feestdagen
26 december gesloten
29 december gesloten (u kunt het antwoordapparaat inspreken en wordt dan zo spoedig
mogelijk terug gebeld)
2 Januari 2017 geopend van 15.00 uur tot 17.00 uur.
5 Januari 2017 geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur
Telefoonnummer Wmo-loket. 0519-720674
Afsteektijden vuurwerk komende jaarwisseling
Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
Evenals voorgaande jaren informeren wij u over het besluit van de
Rijksoverheid om de afsteektijden van vuurwerk aan te passen.
Het besluit geldt voor heel Nederland, dus ook voor
Schiermonnikoog.
Onderstaande tekst is van de Rijksoverheid:
Om overlast en risico’s van vuurwerk verder te verminderen is het voortaan verboden
vuurwerk…tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. De wijziging van de
afsteektijden heeft als doel dat oudejaarsdag overdag weer een normale dag wordt
waarop mensen ongehinderd de publieke ruimte kunnen betreden en consumenten die
legaal vuurwerk willen afsteken ook nog voldoende tijd hebben om dit ’s avonds te doen.

Vuurwerkvrije zone rond de kinderboerderij
In aanvulling op de landelijke regeling heeft de gemeente Schiermonnikoog de
kinderboerderij aangewezen als vuurwerkvrije zone. Daar mag dus, ook op de tijden
dat het afsteken van vuurwerk wel is toegestaan, niet worden geknald. Deze zone
wordt afgebakend met afzetlint. De vuurwerkvrije zone gold al langer voor het
gehele natuurgebied van de gemeente Schiermonnikoog.
Carbid
Carbidschieten mag overigens wel voor 18.00 uur, maar alleen met vergunning.
Carbid knalt wel, maar het is geen vuurwerk dus valt het niet onder de nieuwe
regeling. De gemeente heeft hierin de vrijheid om zelf keuzes te maken.
De burgemeester heeft dan ook besloten om voor deze traditionele vorm van
volksvermaak eenzelfde vergunning af te geven als voorgaande jaren. Er zal worden
geschoten tussen 13.00 en 16.00 uur bij de ‘blauwe palen’ en rond middernacht op de Willemshof.
Wegafzetting 29 december 2016, Nieuwestreek e.o.
In verband met het Midwinterfestival is de gehele Nieuwestreek afgesloten op 29 december 2016 tussen 12.30 en
18.00 uur. De splitsing Reeweg-Middenstreek blijft vrij.
Op de 29e december is tussen 13.05 en 13.20 uur ook de Reeweg ter hoogte van het Beukennootje afgesloten, wat
betekent dat in dat tijdsbestek de splitsing Middenstreek-Reeweg-Nieuwestreek niet kan worden gebruikt. De afzetting
loopt tot aan de Paaslandweg, dus de splitsing Reeweg-Paaslandweg blijft vrij toegankelijk.
Aanmeldactie voor mantelzorgers start weer
De gemeente Schiermonnikoog waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor
mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze
gemeente; zij zijn echter niet allemaal in beeld. Daarom houden we ook dit jaar weer een aanmeldingsactie.
Mantelzorgers die zich vóór 1 februari 2017 aanmelden ontvangen een VVV-bon van € 40,-.
Waarom aanmelden?
Als u bij ons bekend bent, kunnen wij beter met u in contact blijven over de ondersteuning die u wellicht nodig heeft.
Misschien heeft u behoefte aan structurele ondersteuning, of heeft u genoeg aan af en toe een steuntje in de rug. Wij
willen u als gemeente graag de ondersteuning bieden die u nodig heeft en daarom is het ook zo belangrijk dat wij
weten dat u mantelzorger bent.
Woont u in Schiermonnikoog en bent u een mantelzorger die langdurig onbetaalde zorg verleent aan een ander? Dan
vragen wij u zich aan te melden via het aanmeldformulier op onze website. U kunt deze printen, invullen en afgeven
bij de Publieksbalie.
Er liggen ook aanmeldformulieren in het gemeentehuis bij de receptie.
Heeft u zich vorig jaar al aangemeld?
Heeft u zich vorige jaar al aangemeld? Dan ontvangt u automatisch een VVV-bon. Opnieuw aanmelden is niet nodig.
Meer zorgverzekering voor minder
De gemeente Schiermonnikoog biedt samen met De Friesland Zorgverzekeraar een collectieve zorgverzekering aan
voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals
bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel
van de premie.
Kijk voor meer informatie en voor een vergelijking met uw huidige zorgverzekeraar op
www.gezondverzekerd.nl/schiermonnikoog
Ook op onze website www.schiermonnikoog.nl staat meer informatie. Tevens vindt u hier het aanvraagformulier.
Presentatie over Culturele Hoofdstad 2018
Op dinsdagmiddag 10 januari zal mevrouw Immie Jonkman van de Stichting Culturele Hoofdstad een presentatie
geven over Culturele Hoofdstad 2018 voor raads- en collegeleden, inwoners, ondernemers en organisaties.
Daarnaast kunnen tijdens deze bijeenkomst projecten en ideeën op het eiland, gericht op dit bijzondere jaar, worden
besproken.
U bent van harte uitgenodigd om deze middag aanwezig te zijn.
Wanneer:
Tijd:
Waar:

10 januari 2017
14.00-15.30 uur
raadszaal gemeentehuis

Hoe wordt mijn idee een uitvoerbaar plan?
Met een aantal dorpsgenoten of bestuursleden heeft u een leuk idee voor een project. Maar hoe
maakt u van dat idee een goed projectplan? En waar vindt u geld om dat plan te realiseren?
Streekwerk Waddeneilanden organiseert twee workshops over deze onderwerpen in het nieuwe
jaar te beginnen op Schiermonnikoog.
Op woensdag 18 januari geven we een workshop met informatie en tips om een goed projectplan te schrijven
waarmee u subsidies en fondsen aan kunt vragen.
Op woensdag 25 januari geven we een workshop crowdfunding; wat is crowdfunding en hoe zet ik dat in voor het
realiseren van mijn project?
De workshops worden beide dagen gehouden in Het Dorpshuis, Torenstreek 18a, Schiermonnikoog van 11.00 –
16.00 uur. Deelname en lunch zijn gratis. U kunt de workshops ook afzonderlijk van elkaar volgen.
Aanmelden en meer informatie
Meld u voor 11 januari aan voor één of beide dagen via eilanden@fryslan.frl. Wees er op tijd bij, er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.
Indienen van projecten voor het Iepen Mienskipsfûns
Tussen 9 januari en 3 februari kunt u weer projecten indienen voor het Iepen Mienskipsfûns.
Op woensdag 25 januari zijn medewerkers van Streekwerk aanwezig in Het Dorpshuis, Torenstreek 18a, om u te
adviseren bij uw aanvraag. U kunt hiervoor vrij binnenlopen of u kunt zich aanmelden bij Durk Holwerda of Yvonne de
Vries, telefoon 058 – 2925812, email: eilanden@fryslan.nl

Bekendmakingen
Standplaatsvergunning verkoop eet- en drinkwaren Veerdam
Het college heeft besloten een standplaatsvergunning te verlenen voor het verkopen van eet- en drinkwaren op de
Veerdam van 10 juli tot en met 30 december 2017. (21-12-2016)
Evenementenvergunning plaatsen kerststal
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het plaatsen van een 'levende' kerststal in de
Willemshof tussen 22 en 30 december 2016. (21-12-2016)
Omgevingsvergunning Karrepad 8
Het bouwplan is aangepast en mag nu vergunningvrij worden geplaatst. (15-12-2016)
Omgevingsvergunning Voorstreek 9
De omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van een recreatiewoning is verleend. (21-12-2016)
Belastingverordeningen:
In de openbare vergaderingen van de gemeenteraad van 8 november 2016 en 13 december 2016 zijn de volgende
verordeningen vastgesteld:
de verordening onroerende zaakbelastingen 2017;
e
de 1 wijziging verordening onroerende zaakbelastingen 2017;
de verordening afvalstoffenheffing 2017;
de verordening rioolheffing 2017;
de verordening toeristenbelasting 2017;
e
de 1 wijziging verordening toeristenbelasting 2017;
de verordening forensenbelasting 2017;
e
de 1 wijziging verordening forensenbelasting 2017;
de verordening liggelden jachthaven 2017;
de verordening lijkbezorgingsrechten 2017;
de legesverordening 2017;
e
de 1 wijziging legesverordening 2017;
Toelichting verordeningen.
In de verordeningen zijn de geldende bepalingen en tarieven voor het jaar
2017 opgenomen.
In onderstaand overzicht zijn de tarieven voor het jaar 2017 van de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing,
rioolheffing (de woonbelastingen), toeristenbelasting en forensenbelasting weergegeven.

Tarievenoverzicht
Soort belasting/recht

Tarief 2017

Onroerende zaakbelastingen in % van de waarde
Woningen:
Eigenarenbelasting

0,1075%

Niet - woningen:
Gebruikersbelasting
Eigenarenbelasting

0,1612%
0,2003%

Afvalstoffenheffing
Gebruik perceel door één persoon
Gebruik perceel door twee op meer personen
Voor iedere tweede of elk volgend BAG-verblijfsobject in perceel
aanwezig per tweede en elk volgende aanwezige verblijfsobject

265,68
346,20
346,20

Rioolheffing
Vastbedrag
Per eenheid van 0 tot en met 50 m3
Per eenheid van 51 tot en met 250 m3
Per eenheid boven 250 m3

26,76
53,64
135,12

Variabele bedrag
per volle kubieke meter water

0,97

Toeristenbelasting
Dagverblijf
Nachtverblijf

1,73
1,52

Forensenbelasting in % van de waarde
percentage van de waarde

0,2626%

Online inzien
U kunt de verordeningen online inzien via www.officiële bekendmakingen.nl
Bekendmaking in Gemeenteblad.
Deze mededeling is enkel bedoeld om u te informeren. De juridische bekendmaking vindt plaats in het gemeenteblad.
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.

