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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
WMO loket
Maandag van 15:00 -17:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
3 mei
4 mei
17 mei
23 mei

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.

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.
Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten.
Lintjesregen 2017
Op Schiermonnikoog heeft burgemeester D.J. Stellingwerf op 26 april om 11.00 uur vijf
onderscheidingen uitgereikt tijdens de Algemene Gelegenheid.
Klaas Sikkema, Lieuwe Klabbers, Piet Huisman, Arie Holwerda en Bea HolwerdaDerlagen zijn allen benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau.
Klaas Sikkema zet zich al ruim 25 jaar in voor de KNRM op Schiermonnikoog. Een
betrokken en bewogen KNRM-er die een spilfunctie bekleedt voor het reddingstation op
Schiermonnikoog. Daarnaast verzorgde de heer Sikkema de recreatiekrant “Lytje Pole”.
Lieuwe Klabbers heeft zich ruim 26 jaar met hart en ziel ingespannen voor de vrijwillige
brandweer op Schiermonnikoog. Niet alleen als Manschap & Bevelvoerder, maar ook als
instructeur en ploegleider. Hij heeft jarenlang zijn nieuwe collega’s op het eiland
opgeleid.
Piet Huisman is op vele fronten actief. Voor de muziekvereniging, de
begrafenisvereniging en daarnaast als trompetist en organist. Als ambulancechauffeur is
hij zeer belangrijk geweest voor de inwoners en badgasten van het eiland.
Zowel Arie Holwerda als zijn vrouw, Bea Holwerda-Derlagen, zetten zich al jaren in voor
de eilander gemeenschap. De heer Holwerda is al 50 jaar actief voor de
muziekvereniging en 40 jaar voor de begrafenisvereniging. Mevrouw Holwerda spant
zich al 50 jaar in voor de begrafenisvereniging en is daarnaast ook actief voor de
muziekvereniging. Zij zijn een echte twee eenheid.

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vonden de Koningsspelen voor de kinderen van Yn de Mande plaats bij de Berkenplas. De
Koningsspelen stonden dit jaar in het teken van feest aangezien onze Koning dit jaar 50 jaar wordt en het de vijfde
keer is dat de Koningsspelen werden gehouden. De ochtend werd gestart met een gezamenlijk ontbijt met de hele
school. Ook burgemeester Stellingwerf heeft deze ochtend mee ontbeten. Na het ontbijt werd de sportieve ochtend
geopend met de Koningsdans. Tijdens de Koningsspelen werd het programma Expeditie Robinson nagebootst. Het
was een geslaagde dag.

Schier drinkt water
De Koningsspelen waren ook de Kickoff van het thema waterdrinken van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Om
waterdrinken te stimuleren konden de kinderen tijdens de koningsspelen verschillende smaakjes water proeven. Ook
kregen zij een bidon die op school gebruikt kan worden.
Als kinderen meer water drinken in plaats van gezoete drankjes zou dat enorm bijdragen aan een gezond gewicht
onder jongeren. Water is nodig voor verschillende processen in het lichaam en is ook nog eens de goedkoopste en
gezondste dorstlesser. En het mooiste: het is overal beschikbaar. Met “Schier Drinkt Water” willen we de omgeving
van het kind aanpassen waardoor water drinken wordt gestimuleerd om verleidingen zoveel mogelijk te beperken.
“Schier Drinkt Water” maakt water drinken logisch en leuk!

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Badweg 61
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de verbouw en uitbreiding van een (recreatie)woning. (2604-2017)
Omgevingsvergunning Middenstreek 55
De omgevingsvergunning voor de verbouw en plaatsen dakkapel is verleend. (26-04-2017)
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.

