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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

Feestelijk burgemeestersontbijt
Op donderdag 9 november ontving Burgemeester Ineke van Gent de leerlingen van
groep 7 en 8 van basisschool Yn de Mande in de raadzaal van het gemeentehuis voor
het eerste burgemeestersontbijt op Schiermonnikoog. De raadzaal werd voor deze
bijzondere gelegenheid omgetoverd tot ontbijtzaal.
De burgemeester vertelde dat een gezond ontbijt een goed begin is van de dag.
Op de ontbijttafel veel verse en gezonde producten en een heus burgemeestersbrood.
De producten zijn van een plaatselijke boer, de bakker en de supermarkt.
Na het ontbijt wachtte de kinderen nog een leuke verrassing. Het speciaal ontworpen
ontbijtbord mochten ze als aandenken mee naar huis nemen.
Het eerste burgemeestersontbijt is de start van weer een mooie traditie op
Schiermonnikoog.

WMO loket
Maandag van 15:00 -17:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
15 nov
16 nov

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.

Vacature bestuursleden Stichting Samenwerkingsschool Yn de mande
De Stichting Samenwerkingsschool Yn de mande zoekt nieuwe bestuursleden.
Samenwerkingsschool Yn de mande is bij wet een algemeen toegankelijke school,
waarin het openbaar onderwijs en het protestant christelijke onderwijs samenwerken.
Momenteel werkt de basisschool samen met het voortgezet onderwijs op het eiland en
de gemeente Schiermonnikoog aan een Integraal Kindcentrum 0-16 jaar.
Meer informatie over de vacature, vergoeding en sollicitatieprocedure? Kijk dan op
www.schiermonnikoog.nl
Weet jij hoe de gemeente werkt?
Volgend jaar maart kiezen we weer nieuwe leden voor de gemeenteraad. Weet jij
eigenlijk wat de gekozen raadsleden daarna doen en hoe de gemeente eigenlijk werkt?
Hoe de raad invloed kan uitoefenen op wat er gebeurt in ons dorp en welke taken onze
burgemeester en wethouders hebben? Heb je geen idee of wil je gewoon meer weten?
Kom dan naar de interactieve en leuke avondcursus over politiek in de gemeente.
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.
Naar aanleiding van de vorige aankondiging in de nieuwsbrief van 27 oktober hebben
zich al enkele geïnteresseerden aangemeld, maar er is nog voldoende plek.
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 per e-mail via m.vandermeer@schiermonnikoog.nl of telefonisch via
(0519) 535050.

Bekendmakingen
Incidentele festiviteit (muziek) Nieuwestreek 6
Ten gehore brengen van live muziek op vrijdag 17 en zaterdag 18 november van 21.30 tot 01.00 uur in It Aude Beuthus,
Nieuwestreek 6 te Schiermonnikoog (06-11-2017)
Aanwijzingsbesluit voor Verkeersregelaars
Op 8 november 2017 heeft de burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog besloten de volgende 4 personen Esther
Hagen, Vivien Bouma, Joris Mulders en Tessa Verheijen toestemming te geven om op 11 november 2017 ten behoeve van
de Devil’s Trail op te treden als verkeersregelaars. Dit besluit is van kracht op zaterdag 11 november 2017. (09-11-2017)
Omgevingsvergunning Vuurtorenpad 1A
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van terrasschermen is verleend. (01-11-2017)
Omgevingsvergunning kappen Middenstreek 62, Schiermonnikoog
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een Esdoorn op het perceel Middenstreek 62. (31-10-2017)
Omgevingsvergunning Rijspolder 60
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel is verleend. (08-11-2017)

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.

