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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
2 nov
7 nov
15 nov
16 nov

Streekarchivaris
Raadsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Streekarchivaris

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.

Ideeën over hoe het dorp eruit moet zien? Laat het ons weten!
U heeft misschien wel ideeën over hoe ons dorp eruit zou moeten zien. Waar vindt u dat
er winkels mogen komen? En waar recreatiewoningen? Mag elk restaurant een groot
terras hebben of moeten we dat op één plek concentreren? Zouden er nieuwe huizen
moeten komen? En moeten dit dan huurwoningen worden of koopwoningen?
U kunt uw ideeën nog tot 26 oktober 2017 aan de gemeente doorgeven. Wij verwerken
de suggesties en ideeën in een plan van aanpak waarbij inwoners inspraak moeten
krijgen bij het werken aan een nieuw bestemmingsplan voor het dorp.
Geef u opmerkingen en suggesties door per e-mail via postbus20@schiermonnikoog.nl
of geef het af bij de Publieksbalie. Wilt u mondeling uw suggesties doorgeven? Maak
dan een afspraak met Anton Baarda via (0519-535050). Wij gaan vertrouwelijk om met
uw gegevens en nemen alleen uw ideeën, opmerkingen of suggesties mee.
Meer hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief 35 van 6 oktober.
Middenstreek vanaf 30 oktober vier dagen afgesloten wegens snoei van bomen
Maandag 30 oktober aanstaande beginnen de medewerkers van de buitendienst, onder
begeleiding van een deskundige en met gebruik van een hoogwerker, met de snoei van
bomen in de Middenstreek. De bomen worden flink in de hoogte en breedte gesnoeid.
Dode takken worden verwijderd, zodat de bomen weer voldoen aan de
veiligheidsnormen. Omdat een aantal bomen gevaar kan opleveren bij storm, wil de
buitendienst zo snel mogelijk beginnen.
De snoeiwerkzaamheden nemen 4 dagen in beslag. Gedurende die tijd is de
Middenstreek afgesloten voor verkeer.
Motie gemeenteraad tegen gaswinning
De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering
van afgelopen dinsdag 17 oktober een motie aangenomen om eensgezind in te zetten
op een duurzame toekomst met een duurzame energievoorziening. De Raad verzoekt
het College alles in het werk te stellen om proefboringen en eventuele gaswinning op en
rondom Schiermonnikoog te voorkomen. Dit past ook in de ambitie van
Schiermonnikoog om zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie.
Om zelfvoorzienend te worden moet er nog heel wat gebeuren. Met het aannemen van
de Impuls Duurzaamheid, eind vorig jaar, heeft de Raad budget gereserveerd om
stappen te kunnen zetten. De eerste ontwikkelingen zijn zichtbaar, zoals meer
zonnepanelen op (grote) daken, duurzame maatregelen bij de renovatie van de
burgemeesterswoning en een collectief project in voorbereiding door energiecoöperatie
De Sintrale.
Geen gas boringen? Geen gas gebruiken!
Vindt u ook – net als de gemeenteraad en het College – dat er geen toekomst meer is
voor het winnen en gebruiken van gas? Ga dan met uw woning van het gas af.
Wereldwijd werken mensen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Minder gas
gebruiken en op termijn er vanaf is daarbij noodzakelijk. Schiermonnikoog wil in 2020
zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie, met duurzame energie. Om die doelen
dichterbij te brengen bent u ook nodig. Hebt u een eigen woning, dan is nu het moment
daar om energie te gaan besparen en zelf op te gaan wekken. De grootste stap die u
met uw eigen woning kan maken is om de woning ‘nul-op-de-meter’ te maken. U isoleert
uw woning dan zo goed dat uw woning nog zo min mogelijk energie vraagt. De energie
die u nog nodig heeft, wekt u vervolgens zelf op. Hierbij kunt u volledig overschakelen op
elektriciteit . Zo draagt ook u uw steentje bij! Uw energierekening gaat drastisch omlaag,
waarmee u de investeringen weer terug verdient. De provincie Fryslân heeft een
subsidieregeling geopend die u helpt om het doel ‘nul-op-de-meter’ dichterbij te brengen.
Wilt u aan de slag met uw woning? En van het gas af? Kijk dan eens op
www.snn.eu/nulopdemeter
Wilt u meer weten? Maakt u dan via de Publieksbalie een afspraak met Anke Lodder of
mail naar a.lodder@schiermonnikoog.nl.

Bekendmakingen
Begroting 2018
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openbare kennis, dat de gemeentelijke begroting over
het jaar 2018 vanaf maandag 23 oktober 2017 bij de publieksbalie voor een ieder ter inzage ligt en dat een exemplaar
tegen betaling van de legeskosten verkrijgbaar is.
Verder is de begroting 2018 te raadplegen op onze website: www.schiermonnikoog.nl (zoekwoord: begroting 2018) en via
www.overheid.nl

Incidentele festiviteit (muziek) Nieuwestreek 6
Ten gehore brengen van mechanische en live muziek op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober 2017 van 21.30 tot 01.00
uur in It Aude Beuthús, Nieuwestreek 6 te Schiermonnikoog (13-10-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 64
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor wijzigingen aan het pand. (18-10-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 64
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor interne verbouw van het pand. (18-10-2017)
Omgevingsvergunning Voorstreek 9
De omgevingsvergunning voor de verbouw van een recreatiewoning is verleend (18-10-2017)

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.

