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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
1 nov
7 nov
15 nov
16 nov

Oud papier en grofvuil
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.

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws
zijn dan informeren wij u daar zeker over.
Afdeling burgerzaken gesloten
Wegens vakantie is de afdeling burgerzaken gesloten op vrijdag 3 november.
De Publieksbalie is wel geopend voor overige diensten.
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.
Bijeenkomst Hoe werkt de gemeente?
Premier Rutte had dit jaar veel tijd nodig om een ministerploeg samen te stellen.
Binnen de gemeente doen we dat meestal veel sneller. De wethouders zijn de
‘ministers’ van de gemeente. De gemeenteraad de ‘Tweede Kamer’. Wil jij weten
hoe de gemeente eigenlijk werkt, hoe de raad invloed kan uitoefenen op wat er
gebeurt in ons dorp en welke taken onze nieuwe burgemeester en onze
wethouders eigenlijk hebben? Kom dan naar de interactieve en leuke
avondcursus over politiek in de gemeente.
Wij hebben de kleinste gemeente van Nederland met slechts negen raadsleden.
Ons college (het dagelijks bestuur) bestaat uit een burgemeester en slechts
twee wethouders. Volgend jaar maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Met deze korte cursus leer je wat er eigenlijk gebeurt nadat jij gekozen hebt en
hoe raad en college onze gemeente weer vier jaar lang besturen.
We gaan deze avond niet praten over politieke onderwerpen, maar wel over hoe
raad en college praten over politieke onderwerpen. Je kunt ook in gesprek met
raadsleden en hen vragen hoe zij werken.
ProDemos, Huis voor democratie en rechtstaat, verzorgt deze cursus.
De avond vindt plaats op woensdag 15 november van 20.00-22.00 uur in het
gemeentehuis.
Aanmelden kan bij de griffier: m.vandermeer@schiermonnikoog.nl of telefonisch
via (0519)535050.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 7 november 2017
Op dinsdag 7 november wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een raadsvergadering gehouden.

AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
4.
Mededelingen

5.
6.

Besluitvormend deel
Belastingvoorstellen
Begroting 2018

7.

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
Melding klein evenement intocht Sinterklaas

Op 25 november 2017 vindt de intocht van Sinterklaas plaats tussen 14.00 en 16.00 uur, waarbij in ieder geval de
Reeweg en de Nieuwestreek tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. (25-10-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 11

De omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning is verleend. (25-102017)
Omgevingsvergunning Badweg 67A
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een logiesgebouw is verleend. (25-10-2017)
Omgevingsvergunning Rijspolder 28
De omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een recreatiewoning is verleend. (25-10-2017)

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.

