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Sleuteloverdracht nieuwe seniorenwoningen Willemshof
Op dinsdag 20 juni zijn de twee nieuwe seniorenwoningen aan de Willemshof
opgeleverd. De bewoners kregen de sleutel van hun woning overhandigd door
wethouder Ger Heeringa.
De twee gemeentelijke huurwoningen zijn gebouwd op de plek van het voormalig
Groene Kruisgebouw. Met de realisatie van de nieuwe woningen is de beeldkwaliteit van
het Willemshof sterk verbeterd.

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
5 juli
5 juli
19 juli

Inloopspreekuur
WoonFriesland
Grofvuil en oud papier
Inloopspreekuur
WoonFriesland

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.

De nieuwe bewoners voor hun nieuwe woning.

Technische storing uitzending internet Raadsvergadering 20 juni 2017
Door een technische storing was de raadsvergadering van dinsdag 20 juni 2017 niet te
volgen via internet. De uitzending zal binnenkort alsnog terug te kijken zijn via
bestuur.schiermonnikoog.nl
4 juli geen Raadsvergadering
De geplande raadsvergadering van 4 juli a.s. gaat niet door. Deze raad was gepland om
opiniërende voorstellen van de vergadering van dinsdag 20 juni ter besluitvorming te
agenderen. Het enige opiniërende voorstel, namelijk bestemmingsplan Dorp, is in de
raadsvergadering afgelopen dinsdag direct besluitvormend afgehandeld.
Spreekuur WoonFriesland 5 juli
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 5 juli van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het
gemeentehuis.
Gasproefboring Hansa
Ongeveer 20 kilometer ten noordoosten van Schiermonnikoog (boven Rottemerplaat)
voert het bedrijf Hansa Hydrocarbons B.V. momenteel een proefboring uit naar gas.
Vanaf deze week zullen zij een aantal uren gas gaan affakkelen wat te zien kan zijn
vanaf Schiermonnikoog. Wanneer een winbare hoeveelheid gas aanwezig blijkt te zijn, is
voor eventuele winning een winvergunning nodig. Dat zal ook het moment zijn waarop
wij zullen bezien of actie moet worden ondernomen. Als college willen wij dat, indien
gaswinning noodzakelijk wordt geacht door hogere overheden, dit zo onzichtbaar
mogelijk gebeurt, zodat de horizon van Schiermonnikoog vrij blijft. Daarnaast zijn wij van
mening dat we moeten overschakelen op duurzame energie. Daarom heeft de
gemeenteraad van Schiermonnikoog de ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op
het gebied van energie en water. Afgelopen december heeft de gemeenteraad besloten
duurzaamheid op het eiland een extra impuls te geven met het ‘Uitvoeringsprogramma
Impuls Duurzaamheid 2017-2021’.
Op Schiermonnikoog is met succes actie gevoerd tegen het bedrijf Engie dat een
proefboring wilde uitvoeren op slechts 7,5 kilometer afstand van het strand van
Schiermonnikoog. Voor de proefboring van Hansa is in 2014 een vergunning verleend.

Zon voor Friesland
Denkt u er over na om zonnepanelen op uw dak te leggen? Op woensdag 28 juni komt Zon voor Friesland naar
Schiermonnikoog! Zon voor Friesland is een initiatief van 2 zonne-energieleveranciers, in samenwerking met de
Friese Rabobanken en de Culturele Hoofdstad 2018. Hun doel is om door gezamenlijk met 5000 Friese woningen
over te stappen op zonne-energie de investering veel lager te maken: een bijzonder voordelige prijs realiseren, zonder
in te leveren op kwaliteit.
Wilt u eens horen wat Zon voor Friesland voor u kan betekenen? Meld u dan nu aan voor een gesprek met hun
adviseur! Neem daartoe contact op met Anke Lodder, email anke.lodder@rhdhv.com of telefoon 06 15 45 9480.
Voor meer informatie over Zon voor Friesland: https://zonvoorfriesland.nl/

Bekendmakingen
Evenementenvergunning eilander strúnmarkten
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor eilander strúnmarkten op de
donderdagavonden in juli en augustus van 2017. De strúnmarkten worden gehouden in de Willemshof en de
Nieuwestreek plus delen van de Reeweg en de Middenstreek. (20-06-2017)
Wegafzetting strúnmarkten
In verband met de strúnmarkten zullen op de donderdagavonden 13, 20 en 27 juli en op 3, 10, 17, 24 en 31 augustus
2017 wegen worden afgesloten op de volgende locaties: Reeweg thv VVV, ingang Nieuwestreek vanaf de
Langestreek en Middenstreek thv Boersma’s appartementen. De Torenstreek blijft vrij toegankelijk vanaf de
Middenstreek. De Paaslandweg blijft vrij toegankelijk vanaf de Reeweg vanaf zuid. De afzettingen worden geplaatst
tussen 19.00 en 21.00 uur. In verband met de opbouw van de kramen wordt de Nieuwestreek al vanaf 18.00 uur
afgesloten. (20-06-2017)
Evenementenvergunning beachsoccertoernooi
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een beachsoccertoernooi op het
strand ter hoogte van de strandovergang Prins Bernhardweg op 1 en 2 juli 2017. (20-06-2017)
Ontheffing geluidsnormen openluchtconcert Berkenplas
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ontheffing te verlenen van de geldende geluidsnormen
voor een openluchtconcert met lichte versterking op zaterdag 8 juli 2017 bij De Berkenplas, Prins Bernhardweg 1 te
Schiermonnikoog (20-06-2017)
Omgevingsvergunning Badweg 143
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een kiosk (14-06-2017)
Omgevingsvergunning Nieuwestreek 5
De omgevingsvergunning voor het aanbrengen van zonwering is verleend (22-06-2017)

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.

