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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
15 mrt
15 mrt
16 mrt
21 mrt
22 mrt

Verkiezing Tweede
Kamer
Inzameling KCA
Streekarchivaris
Raadsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland

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.
Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Staandwantvisserij
Op dinsdag 28 februari vond er een evaluatie plaats met eilander recreatieve
staandwantvissers. Naast de portefeuillehouder van de gemeente, politie en
Natuurmonumenten waren een kleine twintig vissers aanwezig.
Handhaving
De handhaving van het vissen met recreatief staand want is sinds voorjaar 2016 ook een
taak van de plaatselijke politie. Zij controleren onder andere de netten en of vissers niet
te veel zeebaars meenemen.
Vangstmaatregelen zeebaars
Voor 2017 gelden, net als in 2016, beperkende maatregelen m.b.t. zeebaars. In de
periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 is alleen 'catch and release'-visserij
toegestaan. In deze periode is het verboden om zeebaars aan te landen. Van 1 juli 2017
tot en met 31 december 2017 geldt een baglimit van één zeebaars per visser per dag.
Overige regelgeving is niet aangepast.
Melden
Vissers moeten zich jaarlijks melden bij de gemeente om te mogen vissen met een
staandwantnet. Dit kan via de website van de gemeente. Zoek op ‘staandwantvisserij’ of
zoek dit op in het uitrolmenu bij ‘direct regelen’ op de homepage. Na uw melding
ontvangt u een e-mail met een factuur voor de betaling van administratieve leges.
Wanneer u deze heeft betaald, is uw melding compleet en ontvangt u over het algemeen
binnen een week een bevestiging van uw melding met uw netnummer voor 2017.
Heeft u geen beschikking over internet, dan kunt u zich melden bij de balie op het
gemeentehuis.
Woensdag 15 maart inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk
afval)
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 15 maart huis aan huis ingezameld.
Batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in
de bekende rode of groene kunststofbak. Deze kunt u op woensdag 15 maart weer
aanbieden. De rode of groene bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De
bekende “chemokar” komt het afval bij u ophalen.
Na de route staat de chemokar van 15.00 – 16.00 uur op het parkeerterrein bij de
Inspecteur Boelensschool aan de Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden
niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de “Chemokar”. KCA afkomstig van
bedrijven dient u tegen betaling aan te bieden bij de beheerder van het overslagstation,
de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen: 06-12740802.
GGD Fryslân vaccineert 9-jarigen en 13-jarige meisjes
In maart en april 2017 vinden de jaarlijkse groepsvaccinaties plaats in de provincie
Fryslân. Alle kinderen geboren in 2008 en meisjes geboren in 2004 worden door GGD
Fryslân uitgenodigd.
De 9-jarigen krijgen een vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio en een vaccinatie tegen
bof, mazelen, rode hond, (DTP- en BMR). De 13-jarige meisjes krijgen de 1e HPVvaccinatie. De 2e vaccinatie is na de zomervakantie, hiervoor krijgen ze opnieuw een
oproep. De HPV-vaccinaties verkleinen de kans op het krijgen van
baarmoederhalskanker.
Schiermonnikoog

Samenwerkingsschool Yn de Mande

Donderdag 6 april
9-jr : 11.00 – 11.30 uur
HPV: 11.30 uur

Meer informatie vindt u op www.ggdfryslan.nl/vaccinatie , www.kinderprik.nl en
www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Verkiezing Tweede Kamer 15 maart 2017
Op 15 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit kan tussen 7.30 en 21.00 uur in het
gemeentehuis (raadzaal) Nieuwestreek 5. Het stemlokaal is toegankelijk voor mindervaliden.
Stempas kwijt of niet ontvangen
U kunt een vervangende stempas aanvragen bij de Publieksbalie tot dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur.
Wilt u een andere kiezer uit uw gemeente voor u laten stemmen?
U kunt deze persoon machtigen door het invullen van de achterzijde van de stempas en een kopie van uw legitimatie
mee te geven. Een gemachtigde kan alleen namens u stemmen op het moment dat hij ook zelf stemt. De
gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
Wilt u zelf in een andere gemeente stemmen?
U kunt uw stempas tot en met 14 maart 2017 12.00 uur laten omzetten in een kiezerspas bij de Publieksbalie.
Kandidatenlijst
De kandidatenlijsten zijn huis aan huis bezorgd. Geen kandidatenlijst ontvangen? Dan kunt u deze afhalen bij de
Publieksbalie.
Meer informatie
Meer uitgebreide informatie kunt u lezen op onze website www.schiermonnikoog.nl

Bekendmakingen
Melding Activiteitenbesluit
Er zijn drie Activiteitenbesluitmeldingen ontvangen.
Melding Activiteitenbesluit Heereweg 2
Er is een melding ontvangen van mevr. J. van der Velde voor het starten van een pluktuin op de locatie Heereweg 2,
9166 SE, Schiermonnikoog.
Melding Activiteitenbesluit Langestreek 64
Er is een melding ontvangen van Nathan Projects voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op de
locatie Langestreek 64, 9166 LD Schiermonnikoog.
Melding Activiteitenbesluit Veerweg 2
Er is een melding ontvangen van Wetterskip Fryslân voor het toepassen van een ander metaalzout in het
defosfateringsproces in de RWZI op de locatie Veerweg 2, 9166 SL Schiermonnikoog.
Voor deze meldingen gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of telefoon 0566-75 03 00. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
Omgevingsvergunning Vuurtorenpad 1A
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van een recreatiewoning. (08-03-2017)
Omgevingsvergunning Tjebbeglop 4
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een (recreatie)woning is verleend. (08-03-2017)
Omgevingsvergunning Reddingsweg 38
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een manege. (01-03-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 44
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vervangen van een bijgebouw (01-03-2017)
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.U kunt de stukken ook na afspraak inzien op het gemeentehuis.
Niet eens met het besluit?
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.

