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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
18 apr
19 apr
19 apr
26 apr

Raadsvergadering
Meedenksessie LF
2018
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Schuldhulpverlening

Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op 14 april (Goede Vrijdag) en 17 april (Tweede Paasdag ) zijn het gemeentehuis en de
milieustraat gesloten.
Raadsvergadering 18 april 2017
Op dinsdag 18 april wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare
raadsvergadering gehouden. U kunt de vergadering volgen via onze website, via
SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune.
Raadstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Jachthaven Schiermonnikoog is vanaf vrijdag 14 april weer open
Vanaf vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) is de jachthaven op Schiermonnikoog weer open.
De haven is dan weer op diepte, bij de start van het seizoen is de diepgang gemiddeld
– 1.30 meter NAP. Dit betekent dat bij laag water (eb) zo’n 60 cm water in de haven
blijft staan. Schepen met een grotere diepgang vallen deels droog en liggen in zacht slib.
Ook uit het chartervak is een deel van het slib verwijderd.
De toegangsgeul heeft een vergelijkbare diepgang als in 2016, al is de haven ingang vrij
smal. Daar hebben de baggeraars “de drempel” laten zitten, zodat er meer water in de
haven blijft staan. Het advies van de havenmeesters is om de boeien lijn goed aan te
houden.
Voor meer informatie over de jachthaven kunt u terecht op de website
https://waddenhavenschiermonnikoog.nl/ Onderdeel van deze website is een live
webcam.

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.

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 april 2017 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).
Leerlingenvervoer Schiermonnikoog schooljaar 2017-2018
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en
staat de basisschool op minimaal zes kilometer van uw woning of de school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs op minimaal zes kilometer afstand van uw woning? Dan
kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten.

Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De hoogte van de
vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders.
Ook wordt er rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.
Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar Dokkum v.v..
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het basisonderwijs geen bij hun persoonlijke
situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de
vaste wal (Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd vervoer, zulks ter beoordeling aan het college van
burgemeester en wethouders, dat zich hierin laat adviseren door een onafhankelijke ter zake deskundige.
Ouders dragen zelf bij in de kosten van deze vorm van vervoer. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan
de hand van de werkelijke kosten van openbaar vervoer.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2017-2018 tot uiterlijk 1 juni 2017
via een aanvraagformulier bij het college indienen.
Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze website (in zoekbalk leerlingenvervoer intypen) of verkrijgen bij Erica de
Vries via telefoonnummer (0519) 555 555.
Meedenksessie Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad
Op woensdag 19 april 2017 van 13.30-22.00 uur is er een creatieve meedenksessie in het Dorpshuis in het kader van
Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018). Het doel van deze sessie is om verschillende initiatieven te bundelen en te
verbinden tot een concreet plan voor het vieren van LF 2018 op Schiermonnikoog.
Opgeven kan via post@iljazonneveld.nl en help om het programma handen, voeten en vleugels te geven!

Bekendmakingen
Evenementenvergunning Circusdrome Langestreek
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor Circusdrome aan de Langestreek op het grasveld
voor de Inspecteur Boelensschool tussen 23 en 27 mei 2017 (12-04-2017)
Omgevingsvergunning Torenstreek 19
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen. (12-04-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 44
De omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de bijkeuken is verleend. (12-04-2017)
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.

