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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
15 juni
16 juni
20 juni
21 juni

Streekarchivaris
Cie Bezwaarschriften
Raadsvergadering
Inzameling KCA

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.

Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op maandag 5 juni (2e pinksterdag) en dinsdag 6 juni (Pinkster drie) 2017 zijn het
gemeentehuis en de milieustraat gesloten.

Bereikbaarheid Lauwersoog 6 t/m 9 juni 2017
Het weggedeelte tussen de Zeesluizen en de Strandweg wordt gestremd op:
o woensdagavond 7 juni 18.00 uur tot donderdagochtend 8 juni 06.00 uur;
o donderdagavond 8 juni, 18.00 uur tot vrijdagochtend 9 juni 06.00 uur;
o vrijdagavond 9 juni 18.00 uur tot zaterdagochtend 10 juni 06.00 uur.
De eerste nacht wordt met name gewerkt bij het gedeelte tussen de Zeesluizen en de
brugsluis (aansluiting Veerhaven). Verkeer van en naar de Veerhaven kan alleen via
Friesland de Veerhaven bereiken. Woensdagavond omstreeks 21.30 uur is de
Veerhaven echter niet meer bereikbaar. Vanaf donderdagochtend 6.00 uur is deze
aansluiting geheel klaar en blijft dan ook open. Het verkeer van en naar de Veerhaven
kan dan verder ongehinderd vanuit Friesland aanrijden (en uitrijden).
Ook de bus zal vanaf 18.00 uur vanuit Friesland moeten aanrijden. In verband met een
langere reistijd (vanuit Groningen) is afgesproken dat de vertrektijd van de laatste boot
(18.30 uur) ca. een kwartier wordt uitgesteld. Qbuzz en Wagenborg hebben onderling
afstemming hierover.
De parkeerplaats en de autoboxen aan de Friese kant (Scheepstra) zijn bereikbaar, met
uitzondering van woensdagavond van 21.00 uur tot donderdagochtend 6.00 uur. De
autoboxen/loods aan de Groninger kant (Jansma/Hunold) zijn alle 3 de nachten van
18.00 tot 6.00 uur niet bereikbaar.
De watertaxi’s varen woensdagavond/-nacht in principe niet.
Tijdens de afsluiting zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn om e.e.a. in goede banen
te leiden.
Kijk voor informatie over het project op www.n361veilig.nl
Inloopspreekuur WoonFriesland 14 juni vervalt
Het inloopspreekuur van WoonFriesland op 14 juni vervalt. Het eerstvolgende spreekuur
is op 19 juli 2017.
Streekarchivaris op 15 juni in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 15 juni aanwezig in het gemeentehuis.
Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden?
Voor verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gemeente.
Op de website www.verlorenofgevonden.nl kunt u alle gevonden en verloren voorwerpen
raadplegen en een voorwerp registreren als verloren of als gevonden. Meer informatie
kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie van het gemeentehuis via telefoonnummer (0519)
535050.
Online aanmelden grof afval
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een
blok “Afval, grof huisvuil”. U vult het formulier in onder “direct regelen” en krijgt een
ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de ontvangstmelding staat
wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.
Extra ritten lijn 163 Pinksterweekend 2 t/m 5 juni 2017
Vanwege Pinksteren rijden bussen in Groningen en Drenthe op zondag 4 en maandag 5
juni volgens de dienstregeling op zondag. Lijn 163 rijdt op vrijdag 2 en maandag 5 juni
extra ritten tussen Groningen en Lauwersoog. De vertrektijden zijn beschikbaar op de
website van Qbuzz www.qbuzz.nl/gd

Bekendmakingen
Commissie Bezwaarschriften 16 juni 2017
Op 16 juni 2017 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een
hoorzitting.
AGENDA (onder voorbehoud van wijzigingen):
11.00 uur
11.45 uur

Bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor
het deels verbouwen van een pand aan de Middenstreek 48 tot een ijssalon.
Bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor
het vervangen en vergroten van een lichtmast aan de Duinweg 5.

De behandeling van de bezwaarschriften is in beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten de om hoorzitting
achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Carina
Smid, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 529 (gemeente Ameland)
Drank- en Horecavergunning Badweg 32, wijziging
De burgemeester heeft besloten de Drank- en Horecavergunning van Noderstraun, Badweg 32 te Schiermonnikoog te
wijzigen. (29-05-2017)
Drank- en Horecavergunning Badweg 4A, wijziging
De burgemeester heeft besloten de Drank- en Horecavergunning van Vrouwe Jakoba, Badweg 4A te Schiermonnikoog te
wijzigen. (31-05-2017)
Evenementenvergunning Wandelvierdaagse
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het evenement wandelvierdaagse, te
houden van 11 tot en met 14 september 2017. (29-05-2017)
Evenementenvergunning escape room 'Nooduitgang' Reeweg
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het evenement escape room 'Nooduitgang',
te houden van 15 mei t/m 14 juli 2017. (31-05-2017)
Evenementenvergunning escape room 'Nooduitgang' Prins Bernhardweg
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het evenement escape room 'Nooduitgang',
te houden van 14 juli t/m 1 september 2017 (31-05-2017)
Omgevingsvergunning kappen perceel Langestreek om de Noord 24 a
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van een Iep op het adres Langestreek om de Noord 24 a te Schiermonnikoog.
Er is reëel gevaar voor tak breuk en omwaaien bij harde wind. (31-05-2017)

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.

