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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 sep
6 sep
6 sep
7 sep
19 sep
19 sep
20 sep
21 sep

26 sep
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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.

Uitnodiging afscheid burgemeester Dick Stellingwerf
Dick Stellingwerf treedt eind september terug als waarnemend burgemeester van
Schiermonnikoog. Op 21 september nemen Dick en Jacqueline Stellingwerf afscheid
van Schiermonnikoog.
U bent van harte welkom om op donderdag 21 september van 16.00 uur tot 18.00 uur in
het gemeentehuis afscheid te nemen van Dick en Jacqueline Stellingwerf.
Uitnodiging informatieavond KiVa
Schiermonnikoog wil graag een veilig en prettig eiland zijn voor
bewoners en badgasten. Daarom vindt er op dinsdagavond
5 september van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond plaats in het
Dorpshuis over het KiVa-programma, een programma dat gericht is op
sociale veiligheid en tegen pesten op school. De avond is bedoeld
voor iedereen, voor ouders, maar ook voor andere geïnteresseerden.
De beide scholen, Yn de Mande en de Inspecteur Boelensschool, zijn in samenwerking
met de gemeente Schiermonnikoog begonnen met het KiVa-programma. KiVa is
ontwikkeld in Finland en is het Finse woord voor leuk of fijn en het betekent tevens
‘leuke school’. KiVa is een methode gericht op het versterken van de sociale veiligheid
en het tegengaan van pesten op scholen door in te zetten op een positieve
groepsvorming en het stimuleren van de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. De docenten van beide scholen worden inmiddels getraind
en in het nieuwe schooljaar gaan ze aan de slag met het programma.
Het is de bedoeling dat iedereen dadelijk bekend is met de werkwijze van KiVa. Daarom
zijn we ook in gesprek met ketenpartners op het eiland. Dinsdag 5 september willen we
aan eenieder uitleggen waar KiVa voor staat, omdat dit het hele eiland aan gaat; KiVa
wordt eilandbreed toegepast. We willen u graag daar op deze avond over informeren. Zo
kunt u als ouder of als geïnteresseerde kennismaken met KiVa.
13 september vindt de officiële kick-off plaats van het programma. Nadere informatie
hierover volgt.
Deze avond zal drs F.D.M. (Freek) Velthausz, deskundige op het gebied van sociaalemotionele vorming, een presentatie houden. Wij hopen dat u aanwezig bent.
Voorop staat: een fijn eiland te kunnen zijn voor alle kinderen!
Grote oefening oliebestrijding op Schiermonnikoog
Onder de naam Olie Alert Waddenzee houdt Rijkswaterstaat,
verantwoordelijk voor oliebestrijding op de Waddenzee,
samen met andere organisaties een grootschalige,
meerdaagse oefening oliebestrijding. Centraal in deze
oefening staat de samenwerking tussen de vele partijen die met oliebestrijding te maken
kunnen krijgen. De oefening is 4, 5 en 6 september op meerdere plaatsen op de
Noordzee en de Waddenzee. Op 6 september is deze nabij en op Schiermonnikoog.
Samenwerking centraal
Het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee is een uniek, dynamisch maar ook kwetsbaar
natuurgebied. Door samen te werken en te oefenen zijn we nog beter voorbereid om de
Waddenzee te beschermen. In de oefening werken vele organisaties samen:
Nederlandse Kustwacht, eiland- en kustgemeenten waaronder gemeente
Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Veiligheidsregio's, ministerie
van Defensie, ministerie van Infrastructuur en Milieu, KNRM, Waddenvereniging en
Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat.

Wat merkt u ervan?
Er wordt geoefend aan de westkant van het eiland (jachthaven, Rif, Westerstrand). Sommige delen van het
Westerstrand zullen hierdoor minder toegankelijk zijn. Ook vliegt er zo nu en dan een helikopter over. We vragen uw
begrip hiervoor.
Voor uitgebreide informatie over de oefening kunt u de website bezoeken: https://www.oliealertwaddenzee.nl
Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2017
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 59,32 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2017.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
 De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
 De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
 In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
 De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op www.schiermonnikoog.nl. Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student. Als bijlage dient u hierbij Bericht nr. 1 studiefinanciering van Dienst Uitvoering
Onderwijs in, waarop staat of en over welke periode het recht op het reisproduct bestaat.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2017 vragen wij u naar het bericht van studiefinanciering 2017
nr. 1 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel 2017 recht op het studentenreisproduct bestaat of over een
kortere periode. Voor de beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u het juiste bericht aanlevert. Het bericht
kunt u digitaal via ‘mijn Duo’ downloaden.
Indien in de loop van het kalender jaar zaken wijzigen, dient u mogelijk ook de recentere berichten van DUO mee te
sturen.

Bekendmakingen
Incidentele festiviteit (muziek) Nieuwestreek 6
Ten gehore brengen van mechanische en live muziek op vrijdag 8 en zaterdag 9 september 2017 van 21.30 tot 01.00
uur in café It Aude Beuthús Nieuwestreek 6 te Schiermonnikoog. (25-8-2017)
Drank- en Horecavergunning Prins Bernhardweg 2
De burgemeester heeft besloten een Drank- en Horecavergunning te verlenen aan Strandpaviljoen De Marlijn, Prins
Bernhardweg 2 te Schiermonnikoog. (28-8-2017)
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.

