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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
27 juli
01 aug

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.

Aanbeveling nieuwe burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog
De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft op woensdag
19 juli 2017 besloten mevrouw I. (Ineke) van Gent uit Groningen
aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Schiermonnikoog.
Mevrouw Van Gent is vanaf 2013 tot heden regiodirecteur bij de
Nederlandse Spoorwegen Noordoost en was van 1998 tot 2012
lid van de Tweede Kamer voor Groen Links.
De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op
grond van de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies
daarover van de commissaris van de Koning, doet de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt
besloten.
De raad hoopt dat mevrouw Van Gent in september 2017 kan worden geïnstalleerd als
burgemeester van Schiermonnikoog.
Wat te doen bij vermeende overlast op straat
Op Schiermonnikoog is een zeker maatschappelijk evenwicht tussen de economische
voordelen van toerisme en horeca versus het accepteren van de drukte en overlast
ervan. Inwoners zien het belang in van toerisme voor hun eiland. Het toerisme heeft veel
positieve invloeden, vooral op de werkgelegenheid en voorzieningen. Als keerzijde
daarvan is er sprake van drukte en soms overlast. Invloeden die de meeste eilanders en
recreanten, vanwege de onlosmakelijke samenhang, accepteren.
Wel bereiken ons soms vragen wat men bij overlast moet doen.
1. Noodgevallen of een heterdaadsituatie: 112 bellen
In dringende gevallen en/of bij spoed moet u 112 bellen. Voorbeelden zijn:
 mishandeling
 vechtpartij
 als er iemand onwel wordt
 vernieling op heterdaad
 vandalisme op heterdaad
2. Minder urgente gevallen/meldingen: 0900-8844 bellen
Is een situatie niet-spoedeisend of ontbreekt levensbedreiging, maar heeft u wel hulp
nodig? Voor de politie belt u dan het landelijke politienummer: 0900-8844. Geef expliciet
aan dat u op Schiermonnikoog woont en dat u politiebijstand wilt. Voorbeelden zijn:
 burenruzie
 baldadig gedrag
 geluidsoverlast
3. Meldpunt horeca op de website van de gemeente Schiermonnikoog
De gemeente Schiermonnikoog stelt via een speciale horecapagina op haar website
een formulier open waarin de inwoners en recreanten van Schiermonnikoog overlast
van de horeca en het uitgaanspubliek kunnen melden. Het betreft hier dus meldingen
waarop achteraf actie wordt genomen. Het formulier kunt u vinden door
“horecaconvenant” in de zoekbalk te typen of via deze link
https://www.schiermonnikoog.nl/in-de-gemeente/horecaconvenant_43664/
De meldingen worden geregistreerd en tijdens kantooruren gelezen. De meldingen die
binnenkomen op de website of schriftelijk, komen terecht bij één vaste persoon (of één
vervanger daarvan). Dit in verband met de vertrouwelijkheid ervan. Deze persoon zorgt
dat de meldingen vertrouwelijk en op een correcte en snelle manier worden behandeld.
Iedereen die een melding heeft gedaan krijgt op korte termijn antwoord.
Meldingen kunnen ook schriftelijk worden gedaan via het volgende adres:
Horecameldpunt Gemeente Schiermonnikoog, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog

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.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning optocht
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een optocht door het dorp op 20
juli 2017 (14-07-2017)
Melding klein evenement trapveldje achter de gymzaal
Activiteiten met muziek op donderdag 20 juli 2017 van 08.00 tot 20.00 uur (14-07-2017)
Omgevingsvergunning Rijspolder 62
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor verbouw en uitbreiding (19-07-2017)

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.

