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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
19 sep
20 sep
20 sep
21 sep
26 sep

26 sep

Raadsvergadering om
19.45 uur
Inloopspreekuur
WoonFriesland
KCA
Streekarcivaris
Buitengewone
raadsvergadering in
het COS
Receptie Installatie
Ineke van Gent in
Dorpshuis van 21.0023.00 uur

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 Stellingwerf
Dick Stellingwerf treedt eind september terug als waarnemend burgemeester van
Schiermonnikoog.
Het gemeentebestuur nodigt u daarom uit om onder het genot van een hapje en een
drankje op donderdag 21 september van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis
afscheid te nemen van Dick en Jacqueline Stellingwerf.
Uitnodiging installatie burgemeester Van Gent
Wij nodigen u van harte uit voor de receptie ter gelegenheid van de installatie van

Ineke van Gent
als burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog.
De receptie vindt plaats op dinsdag 26 september 2017 van 21.00 – 23.00 uur
in het Dorpshuis.
Voorafgaand aan de receptie vindt van 20.00 uur tot 21.00 uur de buitengewone
raadsvergadering plaats in het Cultureel Ontmoetingscentrum te Schiermonnikoog.
Tijdens deze openbare vergadering wordt mevrouw Van Gent officieel geïnstalleerd als
burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog en beëdigd door de Commissaris van
de Koning in de provincie Fryslân.
Mocht u bij de buitengewone raadsvergadering aanwezig willen zijn dan kunt u zich
aanmelden door vóór 16 september een email te zenden naar
j.frijters@schiermonnikoog.nl.
Molendijk afgesloten voor alle verkeer
In verband met de renovatie van het wegdek is de Molendijk (straat tussen de
Langestreek en de Noorderstreek) vanaf dinsdag 5 september tot en met vrijdag 15
september afgesloten voor alle verkeer.
Schiermonnikoog wordt een KiVa-eiland!
Op woensdag 13 september is de kick-off van KiVa op Schiermonnikoog. Om 11.45 uur
zal de kick-off starten voor het gemeentehuis met een toespraak van wethouder
Meerdink. Ook prof. Dr. René Veenstra, die het KiVa-programma naar Nederland heeft
gehaald, zal aanwezig zijn en een korte toespraak houden. Vervolgens zullen de jongste
leerling van Yn de Mande én de oudste leerling van de Inspecteur Boelensschool de
KiVa-vlag hijsen! Kom je ook naar de kick-off?
KiVa zal het Jeppe-convenant inhoudelijk gaan ondersteunen. Dit convenant is gesloten
tussen alle partijen op het eiland die met de jeugd te maken hebben. Met dit convenant
wil het eiland bereiken dat er op een éénduidige manier wordt gewerkt aan een veilig
leefklimaat en leefomgeving voor de eilander jeugd. KiVa is een programma waarmee
gewerkt wordt aan positieve groepsvorming en de sociale veiligheid van kinderen. Het
programma is in 2012 naar Nederland gehaald en uitgebreid onderzocht door de
Rijkuniversiteit Groningen. Daarbij bleek dat het effectief is in het tegengaan van pesten
en het verbeteren van het welbevinden van kinderen. Daarom kunnen alle scholen in
Nederland sinds 2014 met het KiVa-programma werken. Op Schiermonnikoog zullen alle
organisaties die te maken hebben met de jeugd volgens de KiVa-principes gaan werken:
van school tot de kinderboerderij tot de sportvereniging. Schiermonnikoog is het eerste
eiland dat met KiVa gaat werken. Een primeur dus!
Woensdag 20 september 2017 inzameling huishoudelijk KCA (klein
chemisch/gevaarlijk afval)
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 20 september huis aan huis ingezameld.
Batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in
de bekende rode of groene kunststofbak . Deze kunt u op woensdag 21 juni 2017 weer
aanbieden. De rode of groene bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De
bekende “chemokar” komt het afval bij u ophalen.

U dient het KCA voor 10.00 uur ’s-ochtends langs de weg te plaatsen. Na de route staat de chemokar van 14.30 –
15.30 uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de Langestreek. Als uw bak om de een of andere
reden niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de “Chemokar”. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen:
06-12740802.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Voorstreek 9
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vervangen van een recreatiewoning (06-09-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 11
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van het horecagebouw (06-09-2017)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen perceel Noorderstreek 42
Aanvraag omgevingsvergunning voor de kap van drie Abelen op het perceel Noorderstreek 42 te Schiermonnikoog. De
bomen zijn volledig uitgegroeid en er bestaat gevaar van omwaaien bij harde wind. (05-09-2017)
Raadsvergadering 19 september 2017
Op dinsdag 19 september wordt om 19.45 uur in het gemeentehuis een raadsvergadering gehouden.
AGENDA
BESLOTEN DEEL (aanvangstijd 19.45 uur)
Vaststellen verslag van de besloten vergadering van 19 juli 2017.
OPENBAAR DEEL (aanvangstijd 20.00 uur)
1.
2.
3.
4.a
4.b
4.c
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 23 mei 2017
Besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2017
Besluitenlijst van de vergadering van 19 juli 2017
Mededelingen

6.

Besluitvormend deel
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder G. Heeringa

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opiniërend deel
Thema’s bestemmingsplan Dorp
Onderhoudsplan wegen 2017-2026
Onderhoudsplan jachthaven 2017-2026
Onderhoudsplan gebouwen 2017-2026
Locatie onderzoek busremise
Voorbereidingskrediet Nieuwestreek 1
Subsidiëring ruitervereniging
Bezoekerscentrum - koopovereenkomst Reeweg 9
Krediet interne verbouwing

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum
Vragenuur
Sluiting

U kunt de vergaderingen volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune . Alle raadsstukken
zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl

Raadsvergadering 26 september 2017
Op dinsdag 26 september 2017 wordt om 20.00 uur een buitengewone raadsvergadering gehouden in het Cultureel
Ontmoetingscentrum.
AGENDA
1.

6.

Opening door de heer H.D.J. Carrette, waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van
Schiermonnikoog.
Voorlezen Koninklijk Besluit tot benoeming door mevrouw M. van der Meer, griffier.
Beëdiging van mevrouw I. van Gent door de heer A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning in de
provincie Fryslân.
Toespraak door de heer W. Meerdink, loco-burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog, gevolgd
door het omhangen van de ambtsketen bij de nieuwe burgemeester.
Toespraak door de heer H.D.J. Carrette, waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van
Schiermonnikoog, gevolgd door het overhandigen van de voorzittershamer.
Toespraak door mevrouw I. van Gent, burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog .

7.

Sluiting door mevrouw I. van Gent.

2.
3.
4.
5.

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.

