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Wijziging openingstijden
Op 27 april (Koningsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten.
Afdeling burgerzaken is gesloten op:
 maandag 24 april vanaf 10.00 uur
 vrijdag 28 april de gehele ochtend

Openingstijden:

De Publieksbalie is wel geopend voor overige diensten.

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

Laatste raadsvergadering griffier Siep van der Zwaag
Dinsdag 18 april 2017, de laatste raadsvergadering
van Siep van der Zwaag als griffier van de
gemeente Schiermonnikoog.

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
26 apr
3 mei
4 mei
17 mei
23 mei

Schuldhulpverlening
Grof huisvuil en oud
papier
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Raadsvergadering

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.

Burgemeester Dick Stellingwerf bedankte hem voor
zijn inzet en overhandigde hem namens de leden
van de gemeenteraad een prachtig schilderij.
Siep van der Zwaag gaat per 1 mei 2017 met
pensioen. De nieuwe griffier, Marja van der Meer
zal per die datum aantreden.
It Moaiste fan Fryslân - Kies de parels van het Friese land
Wat is voor u ‘It Moaiste fan Fryslân’? Onder die noemer lanceren Omrop Fryslân, de
Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad gezamenlijk een verkiezing. In tien
verschillende categorieën kunt u het ‘Moaiste fan Fryslân’ aandragen. Het gaat om de
categorieën wonen, werken, geloven, publieke gebouwen, wijk, dorp en stad, groen en
water, vervoer, energie en bescherming, erfgoed, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en
iconen.
Zo ontstaat een lijst met 100 objecten in Fryslân. De eerste vijftig objecten zijn
geselecteerd door een vakkundige jury. De verkiezing van It Moaiste fan Fryslân mondt
in de slotfase uit in een top 10 van absolute toppers op het gebied van architectuur,
cultureel erfgoed en landschap. De top 10 vormt in 2018 een route voor gasten uit
binnen- en buitenland. Schiermonnikoog behoort zeker tot het “Mooiste fan Fryslân”. Ga
naar http://www.itmoaistefan.frl/ en upload een foto en nomineer uw eigen “Mooiste fan
Fryslan”.
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 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).
Wegafzettingen Koningsdag donderdag 27 april 2017
De Nieuwestreek wordt afgesloten tussen 13.30 en 16.30 uur (splitsing NieuwestreekReeweg-Middenstreek blijft vrij!) voor alle verkeer behalve voetgangers.
De Reeweg voor de muziekkoepel (tussen VVV en splitsing Nieuwestreek-ReewegMiddenstreek; kruising zelf blijft vrij!) zal tussen 17.00 en 20.00 uur worden afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers.

Bekendmakingen
Tijdelijk plaatsen tent Badweg 17
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een ontheffing te verlenen voor het plaatsen van een tent
op het perceel Badweg 17 te Schiermonnikoog in de periode van 18 tot en met 20 augustus 2017. (19-04-2017)
Omgevingsvergunning Vuurtorenpad 1A
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een berging (legalisatie) (19-04-2017)
Omgevingsvergunning Middenstreek 55
De beslistermijn voor de omgevingsaanvraag is met max. 6 weken verlengd (19-04-2017)
Omgevingsvergunning Torenstreek 19
De aanvraag omgevingsvergunning wordt niet behandeld, actie is vergunningvrij.(19-04-2017)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen perceel Martjeland 3
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een den op het perceel Martjeland 3. De boom is volledig
uitgegroeid en veroorzaakt overlast (18-04-2017)
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.

