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Installatie burgemeester Ineke van Gent
Burgemeester Ineke van Gent werd op dinsdag 26 september jl. geïnstalleerd als
burgemeester van Schiermonnikoog tijdens de installatievergadering in het COS.
Onder grote belangstelling nam Commissaris van de Koning, Arno Brok, haar de belofte
af en ontving zij uit handen van loco-burgemeester Willem Meerdink de ambtsketen.
Na de installatie nam de nieuwe burgemeester alle felicitaties in ontvangst tijdens de
drukbezochte receptie in het dorpshuis.
Het videoverslag van de installatievergadering is terug te zien via
bestuur.schiermonnikoog.nl

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
3 okt
4 okt
5 okt
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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.

Schiermonnikoog: gaswinning is niet meer van deze tijd
Bij de proefboring ten noordoosten van Schiermonnikoog, die afgelopen zomer
plaatsvond, is een groot gasveld ontdekt. Dit heeft het consortium van Hansa
Hydrocarbons, Oranje-Nassau Energie en Energiebeheer Nederland (EBN) afgelopen
woensdag bekend gemaakt.
Het college vindt dat het winnen van gas niet meer van deze tijd is en hoopt dat het
consortium dit, net als Engie eerder dit jaar, ook inziet en afziet van gaswinning.
Schiermonnikoog wil niet dat er gas gewonnen wordt in de nabije omgeving van de
Waddeneilanden en de Waddenzee. Wij zijn van mening dat we moeten overschakelen
op duurzame energie. Wij gaan ons de komende tijd beraden op te nemen stappen in dit
proces.
Vrijgekomen huurwoning Bouws Tieuwn 12
Er komt een huurwoning beschikbaar (ingangsdatum onbekend). Het is een
seniorenwoning met een netto huurprijs van € 592,55 euro.
Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden
op onze website, onder ‘direct regelen’. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht
u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis.
Reageren kan tot en met 4 oktober aanstaande. U kunt alleen reageren op deze woning
als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Een huisvestingsvergunning
is voor deze woning verplicht (u hoeft hiervoor nog geen actie te ondernemen).
Economisch en/of maatschappelijk gebonden woningzoekenden hebben voorrang.
Tussen sluiting van de reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee
weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder via (0519)
535077 of m.mulder@schiermonnikoog.nl

Bekendmakingen
Commissie Sociaal Domein 3 oktober 2017

Op dinsdag 3 oktober 2017 wordt 's avonds om 20.30 uur in het gemeentehuis een openbare vergadering van de
commissie Sociaal Domein gehouden.
De conceptagenda luidt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Vaststellen agenda
Visie toekomstbestendige ouderenzorg
Verslag 5 september
Ingekomen stukken (ingekomen stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis)
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting

De vergadering kan worden gevolgd vanaf de publieke tribune. De voorzitter kan besluiten om bepaalde agendapunten
achter gesloten deuren te behandelen.

Omgevingsvergunning Martjeland 3
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning is verleend (27-09-207)
Omgevingsvergunning Rijspolder 28
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de verbouw van een recreatiewoning (27-09-2017)
Omgevingsvergunning Badweg 67A
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van een logiesgebouw (27-09-2017)
Omgevingsvergunning Rijspolder 60
Er is een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van een gevel. (27-09-2017)
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.

