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Gasproefboring Hansa (2)
Het bedrijf Hansa Hydrocarbons B.V. heeft ons laten weten dat zij deze week voor het
laatst gas affakkelen. Daarna vinden er nog twee tot drie weken tests plaats. Na die
periode maakt het bedrijf het boorgat dicht en slepen zij het boorplatform weg. Ze
verwachten dat het platform in de tweede helft van juli uit het zicht is verdwenen, zodat
wij weer over een vrije horizon beschikken.
In de nieuwsbrief van 23 juni jl. kunt u meer lezen over deze proefboring.

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
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.

Maandag 3 juli landelijk controlebericht NL-Alert
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan de overheid mensen via
hun mobiel heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp in de buurt. In het
bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.
Maandag 3 juli zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel
Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel
juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.
Als u het controlebericht op 3 juli ontvangt, weet u zeker dat jouw mobiel juist is
ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat.
Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op
sommige toestellen, zoals de iPhone, moet u dit zelf doen.
Heeft u uw mobiele telefoon nog niet ingesteld of wilt u meer informatie? Ga dan naar
www.nl-alert.nl
Spreekuur WoonFriesland 5 juli
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 5 juli van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het
gemeentehuis.
Uitnodiging Mantelzorgpanel Noordoost Fryslân
Zorgt u regelmatig voor een ander? Wordt u daarbij goed ondersteund door uw
gemeente? Bent u tevreden met de informatie die u krijgt? Wij horen graag uw mening!
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan het digitale ‘Mantelzorgpanel’ van Partoer. Dit
panel bestaat uit mantelzorgers uit Noordoost Fryslân die hun ervaringen delen en
meedenken over de ondersteuning van mantelzorgers.
Doe mee! Uw mening is belangrijk
U ontvangt maximaal vier keer per jaar een korte digitale vragenlijst. De uitkomsten
worden door Partoer geanalyseerd en omgezet in eenvoudige en toegankelijke
rapportages. Hiermee krijgen beleidsmakers, politici en overheden goede en
betrouwbare informatie. Deze informatie kan worden gebruikt voor het verbeteren van
gemeentelijk en regionaal beleid. Uw deelname en mening is belangrijk en de
uitkomsten worden ook met u gedeeld.
Hoe meld ik mij aan?
U kunt zich aanmelden via www.partoer.nl/mantelzorgpanel. Als u zich heeft
geregistreerd doet u mee aan een intake-vragenlijst om lid te worden van het panel. Er
wordt eenmalig om een aantal persoonskenmerken gevraagd. De toekomstige
vragenlijsten zullen gaan over inhoudelijke thema’s die te maken hebben met
mantelzorg.
Deelname vrijwillig
Deelname aan een vragenlijst is vrijwillig en u kunt zich altijd afmelden. Uw gegevens
worden vertrouwelijk en anoniem door ons verwerkt. De gegevens zullen niet worden
gebruikt voor commerciële doeleinden.
Vragen?
Mocht u vragen hebben over het Mantelzorgpanel of over de intake-vragenlijst, dan kunt
u contact opnemen met estutterheim@partoer.nl of via (058) 234 85 01.

Nascheiden van plastic e.d.
Papier, glas, textiel, tuinafval en dergelijke worden op Schiermonnikoog door inwoners en recreanten thuis of in de
recreatiewoning gescheiden. Voor niet bron gescheiden groente – en fruitafval, kunststof, drankenkartons en metaal
is nascheiding goedkoper en efficiënter. Dat doet afvalverwerker Omrin voor de gemeente Schiermonnikoog.
Afval scheiden en bewerken
Op Ecopark de Wierde bij Heerenveen komt dit afval in de scheidings- en bewerkingsinstallatie. Hightech machines
halen zoveel mogelijk herbruikbare afvaldeeltjes uit deze afvalmix. Dit gebeurt bijna volledig automatisch.
Recycling en biogas
Omrin levert herbruikbare grondstoffen uit het afval aan de verwerkende industrie. Deze maken er bijvoorbeeld
nieuwe producten van. Zo maakt men van het gerecycelde plastic nieuwe afvalcontainers. Een mooi voorbeeld van
het sluiten van kringlopen!
Organisch afval komt in een vergistingsinstallatie terecht. Hiervan wordt groengas geproduceerd.
Feit
Omrin haalt door nascheiding jaarlijks per huishouden 49 kilo kunststof uit het restafval. Dit is twee keer zoveel als het
landelijke gemiddelde!
Meer informatie
Wilt u meer informatie over nascheiding? Kijk dan op: http://nascheiding.omrin.nl/

Bekendmakingen
Melding incidentele festiviteit (Gymzaal)
Ten gehore brengen van Afrikaanse percussie muziek:
Afrikaanse Dansworkshops met livemuziek (Afrikaanse percussie) op:





Woensdag 2 augustus 2017 van 19.30-21.00 uur
Vrijdag 4 augustus 2017 van 15.00-18.00 uur
Zaterdag 5 augustus 2017 van 08.30-12.30 en 15.00-18.00 uur
Zondag 6 augustus 2017 van 08.30-12.30 en 15.00-18.00 uur

Omgevingsvergunning Middenstreek 19 / Voorstreek 14A
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van een bijgebouw (22-06-2017)

Omgevingsvergunning Middenstreek 7
Er is een omgevingsvaanvraag ingediend voor het plaatsen van een bijgebouw op de overtuin. (29-06-2017)
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.

