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Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten.
Even voorstellen
Mijn naam is Marja van der Meer en vanaf 1 mei jl. ben ik de nieuwe
griffier van de gemeente Schiermonnikoog. Ik vind het prachtig dat ik
deze mooie functie mag overnemen van Siep van der Zwaag.

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
17 mei
23 mei

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.

Ik ben 47 jaar, getrouwd en moeder van een zoon van 19 en een
dochter van 17. Wij wonen in Ingelum, een dorpje in de gemeente
Menameradiel. Omdat griffier van de gemeente Schiermonnikoog een
deeltijd functie is, heb ik nog een andere baan in St.- Annaparochie. Ik
zal dan ook heen en weer reizen en regelmatig overnachten op
Schiermonnikoog.
De afgelopen 11 jaar ben ik heel actief geweest in de lokale politiek. Ik ben 4 jaar
wethouder en ruim 5 jaar raadslid geweest in de gemeente Menameradiel. De afgelopen
anderhalf jaar was ik lid van Provinciale Staten van Fryslân.
Als griffier ondersteun en adviseer ik de gemeenteraad/raadsleden. Als u informatie wilt
over de gemeenteraad of als u bijvoorbeeld wilt inspreken bij een raadsvergadering, dan
kunt contact met mij opnemen via e-mail m.vandermeer@schiermonnikoog.nl of
telefonisch via de publieksbalie.
Ik hoop u binnenkort eens te ontmoeten.
Marja van der Meer
Aangeboden huurwoning Bouwes Tieuwn 6
Eén van de woningen in Bouwes Tieuwn kon in de eerste ronde niet worden
toegewezen aan de beoogde doelgroep (senioren). Vandaar dat deze woning nogmaals
gepubliceerd wordt, nu voor een bredere doelgroep. De toewijzing gaat als volgt:
 Mensen uit de doelgroep (senioren met een economische en/of maatschappelijke
binding) hebben voorrang. Mocht er alsnog iemand reageren uit de doelgroep, ouder
dan 65 jaar of in tweede instantie tussen 55 en 65 jaar, dan komt diegene als eerste
aan de beurt.
 Vervolgens wordt gekeken binnen de groep economisch en/of maatschappelijk
gebonden woningzoekenden tussen 24 en 54 jaar met een voor deze woning
passend inkomen.
 Daarna komt de groep onder 24 jaar aan de beurt, hoewel deze groep geen
huurtoeslag voor deze woning ontvangt en mogelijk de inkomenstoets niet kan
doorstaan.
 Tenslotte kan de woning aangeboden worden aan mensen die geen binding hebben
met het eiland. Aangezien een huisvestingsvergunning voor deze woning verplicht
is, zal er vóórdat er aan deze groep kan worden toegewezen eerst nog een
publicatieronde volgen.
De woning is geschikt voor maximaal 2 personen.
U kunt tot en met 16 mei aanstaande reageren doormiddel van het formulier op onze
website, te vinden onder 'direct regelen'. U kunt alleen via dit formulier reageren. Mocht
u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis.
Vrijgekomen huurwoning Oosterreeweg 18
Er komt op korte termijn een huurwoning beschikbaar, ingangsdatum 23 mei 2017
(onder voorbehoud). Het is een kleine gezinswoning met een netto huurprijs van
€ 447,52. De bruto huurprijs is € 460,13.
U kunt tot en met 16 mei aanstaande reageren doormiddel van het formulier op onze
website, te vinden onder 'direct regelen'.

U kunt alleen middels dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u terecht bij de receptie van
het gemeentehuis.
U kunt alleen reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Een
huisvestingsvergunning is voor deze woning verplicht. Economisch en/of maatschappelijk gebonden woningzoekende
hebben voorrang. Tussen sluiting van de reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U
ontvangt bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder via (0519) 535077 of
m.mulder@schiermonnikoog.nl
Indienen van projecten voor het Iepen Mienskipsfûns
Heeft u een projectidee? Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid op het eiland te verbeteren kunnen
tussen 1 mei en 24 mei weer projecten indienen voor het Iepen Mienskipsfûns. Aanvragen kunnen zowel per post als
digitaal worden ingediend. Kijk voor meer informatie op www.streekwurkloket.nl.

Bekendmakingen
Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2017
De Raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 21 maart 2017 het Reglement van
Orde voor de gemeenteraad 2017 vastgesteld. (03-05-2017)
Jaarstukken 2016
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openbare kennis, dat de gemeentelijke jaarstukken
over het jaar 2016 vanaf vrijdag 5 mei 2017 bij de publieksbalie voor een ieder ter inzage liggen en dat een exemplaar
tegen betaling van de legeskosten verkrijgbaar is.
Verder zijn de jaarstukken 2016 te raadplegen via de bekendmaking op www.schiermonnikoog.nl en op
www.overheid.nl
Evenementenvergunning Concours Hippique
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het evenement concours hippique, te
houden aan de Langestreek op dinsdag 11 juli (ringrijden) en aan de Knuppeldam op woensdag 12 juli 2017. (02-052017)
Wegafzetting Concours Hippique
In verband met het concours hippique zullen de wegen worden afgesloten op de volgende locaties:
Dinsdag 11 juli worden van 18.30 uur tot 21.00 uur Langestreek (tussen Nieuwestreek en Karelspad), Karelspad,
Torenstreek (tussen Langestreek en Middenstreek) Nieuwestreek en Middenstreek afgesloten (uitzondering Arriva
Nieuwestreek)
Woensdag 12 juli wordt van 10.30 uur tot 16.00 uur de Knuppeldam vanaf de Langestreek tot hoek Rijspolder
afgesloten voor alle motorvoertuigen (uitzondering Arriva). Fietsers en wandelaars kunnen passeren of route kiezen
via de Aisterbun. (02-05-2017)
Omgevingsvergunning kappen Martjeland 3
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van een den op het perceel Martjeland 3 te Schiermonnikoog. De boom
is volledig uitgegroeid en er bestaat gevaar voor omwaaien bij zware storm. (03-05-2017)
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.

