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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
30 nov
6 dec

Streekarchivaris
Grof huisvuil en oud
papier

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.

Cursus Hoe werkt de gemeente?
Mag koning Willem-Alexander stemmen? Wat doet een burgemeester? Hoe kun je
raadslid worden? Dit zijn een paar vragen uit de cursus die ProDemos woensdagavond
16 november in het gemeentehuis gaf. Ruim 20 mensen kwamen op deze avond af.
Reacties na afloop:”ik wist niet dat politiek zo leuk is” en “kan de gemeente ook een
workshop debatteren organiseren?” De cursus gaf in elk geval voldoende stof tot
nadenken en meedoen. Mogelijk organiseren we in de toekomst nog eens zo'n soort
cursus of workshop.
Stenen op het strand
Het college van Burgmeester en Wethouders en Rijkswaterstaat (RWS) hebben
afspraken gemaakt over het opruimen van stenen/puinresten op het strand. De stenen
kunnen gevaarlijk en vervelend zijn bij zwemmen of bij andere activiteiten in het water en
op het strand.
De puinresten zijn afkomstig van een strekdam die RWS begin jaren zeventig van de
vorige eeuw heeft aangelegd. De volgende afspraken zijn nu gemaakt:
 Vanaf 2018 inspecteert RWS voor het badseizoen de situatie op het strand
 RWS verwijdert het zichtbare deel van de strekdam.
 De gemeente zorgt voor het ruimen van kleinere hoeveelheden (zwerf) stenen
tijdens het badseizoen.
Georganiseerde strandgebruikers krijgen nog nadere informatie tijdens het jaarlijkse
strandoverleg met de gemeente in maart. Mocht u tijdens het badseizoen stenen
aantreffen dan kunt u dit melden bij de gemeente.
Tarief toeristenbelasting 2018
Op 7 november 2017 heeft de gemeenteraad de tarieven voor de toeristenbelasting
vastgesteld voor het jaar 2018. Het tarief voor de toeristenbelasting zal in 2018 € 1,55
gaan bedragen voor nachtverblijf.
Vrijgekomen huurwoning Hazeblom 7
Er komt een huurwoning beschikbaar, ingangsdatum 1 december 2017 (onder
voorbehoud). Het is een kleine woning met een netto huurprijs van 430,93 euro.
Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden
onder ‘direct regelen’ op onze website vinden. 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 23 november 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 0519535077 (alleen op maandag) of m.mulder@schiermonnikoog.nl
Bouwen (of uw tuin veranderen) binnen het Beschermd Dorpsgezicht
In het Beschermd Dorpsgezicht heeft u vrijwel altijd een vergunning nodig voor
(ver)bouwactiviteiten aan of in uw woning en/of bijgebouwen. Daarnaast heeft u een
vergunning nodig voor veranderingen in uw (over)tuin. Waar je ergens anders soms
vergunningsvrij mag bouwen, is dat in het Beschermd Dorpsgezicht niet toegestaan.
Hieronder staat meer informatie over bouwen (of veranderen van uw tuin) in het
Beschermd Dorpsgezicht.
Toeristische trekker
Vele toeristen en dorpsgenoten genieten van het oude dorp op ons eiland. Daar hechten
wij, burgemeester en wethouders, dan ook veel belang aan. De rijksoverheid heeft de
kern van het dorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Deze aanwijzing is bedoeld
om de karakteristieke bebouwing en omgeving zoveel mogelijk in stand te houden. Het
is een erkenning van het bijzondere historische karakter van ons dorp.

Gebied Beschermd Dorpsgezicht
Op bijgaande kaart ziet u welk deel van het dorp is aangewezen als
Beschermd Dorpsgezicht.
Vergunning nodig
De aanwijzing beschermd dorpsgezicht heeft wel consequenties voor
bouwactiviteiten. U heeft binnen het rijksbeschermd dorpsgezicht een
vergunning nodig heeft voor o.a. de volgende bouwactiviteiten: (ver)bouw
van een woning, bouwen van een berging, het plaatsen van bijvoorbeeld
zonnepanelen, dakkapellen, een afdak of zonnescherm, schuttingen en
gebouwde terrassen. Maar ook voor veranderingen in de ruimtelijke
inrichting van uw tuin en/of erf heeft u een vergunning nodig. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het verwijderen van heggen en hagen, het maken van een
terras en/of bestrating en het ophogen en/of afgraven van gronden.
Verbouwen? Maak een afspraak!
Zorg ervoor dat u zich van tevoren informeert zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Informeer
daarom van tevoren op het gemeentehuis wat er mogelijk is. De medewerkers kijken dan samen met u welke
oplossingen er mogelijk zijn en of het college of, bij grote veranderingen, de gemeenteraad een vergunning kan
verlenen.
Dag voor de mantelzorgers en de vrijwilligers in de zorg op Schiermonnikoog
WMO Schiermonnikoog, Stichting Welzijn Schiermonnikoog, Thuiszorg Het Friese Land en de gemeente
Schiermonnikoog organiseren: de dag van de mantelzorg op woensdag 29 november 2017. Bent u mantelzorger of
vrijwilliger in de zorg op Schiermonnikoog dan bent u van harte welkom op 29 november van 15.00 tot 17.00 uur in de
Koffiekajuit aan de Langestreek.
Aanmelden kan tot 22 november via e-mail wmo@schiermonnikoog.nl of telefonisch via (0519) 531654 (voicemail
inspreken mag)
Warme Huizendagen bij Natuur & Milieu
Vanuit de gemeente willen we natuurlijk graag dat u er warm bij zit deze winter. Op dit moment heeft de gemeente
geen eigen stimuleringsregeling voor het energiezuinig maken van uw woning. Daarom wijzen we u graag op Warme
Huizendagen van Natuur & Milieu.
Van 22 t/m 29 november biedt Natuur & Milieu u zeven dagen lang de allerwarmste deals voor een warm en
energiezuinig huis. Van tochtstrips en deurdrangers tot vloerisolatie en HR IsoGlass. Tegen scherpe actieprijzen. Op
de website www.warmehuizendagen.nl kunt u zich nu al inschrijven. Zo mist u niets van de aanbiedingen.
Natuur & Milieu is een maatschappelijk organisatie die landelijk actief is. Zij zet zich in voor een schone, gezonde en
duurzame wereld, ondermeer door duurzame keuzes aantrekkelijk te maken. Natuur & Milieu werkt samen met
mensen, bedrijven en overheden.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Middenstreek 62, Schiermonnikoog
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van een esdoorn op het perceel Middenstreek 62. De boom verkeert in slechte
conditie en vertoont ziekteverschijnselen. (14-11-2017)
Omgevingsvergunning Jacobspad 4
Er is een aangepaste omgevingsaanvraag ingediend voor de verbouw van een recreatiewoning (15-11-2017)
Omgevingsvergunning Jacobspad 4
De aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken; er is een nieuwe aanvraag ingediend onder nr. 2017.0072 (15-11-2017)
Omgevingsvergunning Nieuwestreek 1
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouw en splitsing van de woning. (15-11-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 14
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de interne verbouw (15-11-2017)
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.

