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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
01 aug
02 aug
10 aug
16 aug

Start Beach Cleanup
Tour
Grof huisvuil en oud
papier
Streekarchivaris
Schuldhulpverlening

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.

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.
Vacatures
De gemeente Schiermonnikoog zoekt twee nieuwe collega’s

medewerker juridische zaken / openbare orde en veiligheid
voor 18 uur per week
&

medewerker volkshuisvesting / ruimtelijke ordening
voor 18 uur per week
Voor deze vacatures zoeken wij talentvolle medewerkers met minimaal een afgeronde
MBO-4 opleiding en een groot lerend vermogen. Heb jij ervaring binnen of affiniteit met
een van de vakgebieden? Zoek jij een uitdagende functie in een kleine dynamische
organisatie? Dan zoeken wij jou! Laat ons in je sollicitatie weten waarom jij geschikt bent
voor een van deze functies!
Informatie
De uitgebreide beschrijving van deze vacatures kun je vinden op onze website:
www.schiermonnikoog.nl. Je kunt tot 1 september 2017 solliciteren door per e-mail je
sollicitatie te zenden naar personeelszaken@schiermonnikoog.nl.
Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Schulden ontstaan niet van de ene op de andere dag. Vaak zijn de oorzaken heel
verschillend. De gemeente biedt de mogelijkheid om met hulp uit financiële problemen te
komen (particulieren en (ex)ondernemers). Schuldhulpverlening kan de oplossing
hiervoor zijn met behulp van budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of schuldsanering.
Op woensdag 16 augustus is de afdeling schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
aanwezig. Wij bieden u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de medewerkers. Dit
kan plaatsvinden op het gemeentehuis (Nieuwestreek 5) of indien noodzakelijk/gewenst
bij u thuis.
Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling Schuldhulpverlening in
Damwoude via (0511) 426161 tussen 9:00 en 11:00 uur (maandag t/m donderdag).
Verkiezing schoonste strand van Nederland – Stem op Schiermonnikoog
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.
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
Melding incidentele muziek festiviteit Noderstraun
Akoestische muziek door Singersongwriters op het terras restaurant Noderstraun. Badweg 32 Tijd : Vrijdag 29 juli
van 19.00 tot 23.00 uur (26-07-2017)
Melding incidentele muziek festiviteit in het Dorpshuis
Ten gehore brengen van Afrikaanse percussiemuziek op djembé en CD Torenstreek 18 A Tijd : zondag 6 augustus
van 20.00 tot 01.00 uur (26-07-2017)
Evenementenvergunning 'Stoere buitendag'
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een 'Stoere buitendag' door Lytje
Willem bij de Berkenplas op 9 augustus 2017. Tevens is ontheffing verleend van het stookverbod. (21-07-2017)
Evenementenvergunning Schier Golft
De burgemeester heeft besloten een vergunning te verlenen voor het jaarlijkse 'Schier Golft' op vrijdag 4 augustus
2017. (27-07-2017)
Evenementenvergunning Rol 'em erin
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor het jaarlijkse 'Rol 'em erin' op
maandag 7 augustus 2017. (27-07-2017)
Omgevingsvergunning Rijspolder 62
de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een recreatiewoning is verleend. (26-07-2017)
Omgevingsvergunning Martjeland 14B
de omgevingsvergunning voor het gewijzigde gebruik (legalisatie) is verleend. (26-07-2017)
Omgevingsvergunning Martjeland 12A
de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming (legalisatie) is verleend. (26-07-2017)
Omgevingsvergunning Middenstreek 19 / Voorstreek 14A
De omgevingsvergunning voor het vergroten van een bijgebouw (legalisatie) is geweigerd. (26-07-2017)
Omgevingsvergunning Badweg 143
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een seizoensgebonden bouwwerk (atelier) is verleend (26-07-2017)
Omgevingsvergunning kappen Burgemeester van den Wormstraat 8
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van twee berken op het perceel Burgemeester van den
Wormstraat 8 te Schiermonnikoog. De bomen staan te dicht op de woning en veroorzaken overlast en belemmeren de
lichtinval. Na de kap worden nieuwe bomen geplant. (20-07-2017)
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.

