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Extra raadsvergadering woensdag 19 juli 2017 om 21.00 uur
Op woensdag 19 juli 2017 om 21.00 uur is er een extra raadsvergadering over de
bekendmaking aanbeveling voor de functie van burgemeester van de gemeente
Schiermonnikoog.
U kunt de vergadering volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de
publieke tribune.

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
19 juli
27 juli
01 aug

Extra
raadsvergadering
Streekarchivaris
Start Beach Cleanup
Tour

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.

Spreekuur WoonFriesland 19 juli vervalt
Woensdag 19 juli is er geen inloopspreekuur van WoonFriesland. Het eerstvolgende
spreekuur wordt in de nieuwsbrief gepubliceerd.
Verkiezing schoonste strand van Nederland
Is het mooie en schone strand van Schiermonnikoog ook uw favoriete strand? Ga dan
naar www.supportervanschoon.nl en breng uw stem uit in de verkiezing “Schoonste
Stranden van Nederland”.
Kies voor Schiermonnikoog en deel uw sterren uit. Dit kan tot 20 augustus 2017.
Deze verkiezing wordt georganiseerd door NederlandSchoon in samenwerking met de
ANWB.
Start Beach Cleanup Tour 1 augustus op Schiermonnikoog
Van 1 tot en met 15 augustus maakt Stichting de Noordzee samen met veel vrijwilligers
de héle Noordzeekust schoon. Per dag worden twee etappes van circa 10 kilometer
gelopen: één etappe in het zuiden en één etappe in het noorden van het land.
Etappe Schiermonnikoog
Dit jaar start de Beach Cleanup Tour voor de tweede keer op Schiermonnikoog! Het
begint om 10.30 uur met een feestelijk programma bij strandpaviljoen de Marlijn.
Tegelijkertijd zal er in Cadzand ook een groep starten. Na twee weken ontmoeten beide
teams elkaar in Zandvoort.
Wilt u mee doen aan de Beach Cleanup Tour? Aanmelden kan via
www.beachcleanuptour.nl/
Streekarchivaris op 27 juli in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 27 juli aanwezig in het gemeentehuis.
Voor het raadplegen van de gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een
afspraak maken met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief Noordoost Fryslân,
telefoon: (0519) 22 28 53 of email: t.jongsma@ddfk.nl
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.

Bekendmakingen z.o.z.

Bekendmakingen
Extra Raadsvergadering woensdag 19 juli 2017 (let op tijdstip)
Op woensdag 19 juli wordt in het gemeentehuis een extra raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
BESLOTEN DEEL (aanvangstijd 19.30 uur)
Bespreking Verslag van bevindingen van de vertrouwenscommissie en vaststelling aanbeveling voor de vervulling van
de functie van burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog.
OPENBAAR DEEL (aanvangstijd 21.00 uur)
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Bekendmaking aanbeveling voor de functie van burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog
4. Sluiting
U kunt de vergadering volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune.
Omgevingsvergunning Martjeland 14C
De aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming is ingetrokken (12-07-2017)
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.

