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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
20 dec
28 dec
8 jan

Inzamelen KCA
Streekarchivaris
Nieuwjaarsbijeenkomt

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier

Openingstijden gemeentehuis rond de feestdagen
Maandag 25 december: gesloten
Dinsdag 26 december: gesloten
Woensdag 27 december: geopend van 8.30-12.00 uur
Donderdag 28 december: geopend van 8.30-12.00 uur
Vrijdag 29 december: geopend van 8.30-12.00 uur (m.u.v. producten burgerzaken)
Van woensdag 27 december t/m vrijdag 29 december is het gemeentehuis ’s-middags
telefonisch niet bereikbaar.
Openingstijden milieustraat rond de feestdagen
Maandag 25 december: gesloten
Dinsdag 26 december: gesloten
Woensdag 27 december: 13.15 uur - 14.15 uur
Donderdag 28 december: 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag 29 december: 10.15 uur - 11.15 uur
Openingstijden Wmo-loket tijdens de feestdagen
Maandag 25 december gesloten
Dinsdag 26 december gesloten
Prestatieovereenkomst gemeente en VVV
Op maandag 11 december is de prestatieovereenkomst tussen de gemeente
Schiermonnikoog en het VVV ondertekend. In de afgelopen maanden is er veelvuldig
overleg geweest met het VVV om tot een prestatieovereenkomst te komen in plaats van
een jaarlijkse subsidiebijdrage. Daarbij is onderscheid gemaakt in de maatschappelijke
taak (PostNL-agentschap) en de kerntaken gastheerschap, toeristische marketing &
promotie en projecten.

U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.

Het verhogen van de jaarlijkse bijdrage zal een impuls betekenen voor de recreatie en
toerisme op het eiland wat de Schiermonnikoger economie ten goede zal komen. Verder
is met deze overeenkomst het behoud van het PostNL-agentschap voor het eiland
gegarandeerd.

Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

Kinderopvang van start
Vanaf 8 januari 2018 gaat de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) de kinderopvang
en de buitenschoolse opvang verzorgen in samenwerkingsschool Yn de Mande. Ook de
peuterspeelzaal zal vanaf januari door SKF worden beheerd, maar dan onder de noemer
peuter-opvang.

Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Wilt u gebruik maken van opvang dan kunt u zich inschrijven via
www.kinderopvangfriesland.nl. Informatie over tarieven en inschrijving kunt u vinden in
de bijgaande flyer. De flyer is ook te vinden op onze website onder het nieuwsbericht
“kinderopvang van start”.
Woensdag 20 december 2017 inzameling huishoudelijk KCA (klein
chemisch/gevaarlijk afval)
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 20 december huis aan huis ingezameld.
Batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in
de bekende rode of groene kunststofbak . Deze kunt u op woensdag 20 december 2017
weer aanbieden. De rode of groene bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten.
De bekende “chemokar” komt het afval bij u ophalen.
U dient het KCA voor 10.00 uur ’s-ochtends langs de weg te plaatsen. Na de route staat
de chemokar van 14.30 – 15.30 uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur
Boelensschool aan de Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden niet is
opgehaald kunt u deze daar afgeven. Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de
“Chemokar”. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan te bieden bij de
beheerder van het overslagstation, de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch
benaderen: 06-12740802.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Op woensdag 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Veel informatie hierover kunt u vinden op
www.kiesraad.nl en op www.verkiezingentoolkit.nl. Een volledige kalender van de activiteiten vindt u hier. Een
brochure voor partijen over de verkiezingen kunt u opvragen bij buro Verkiezingen van de gemeente
Schiermonnikoog.
Als u met een nieuwe politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 dan moet u de naam
van de partij registreren bij de gemeente Schiermonnikoog. Dit kan op afspraak en tot uiterlijk donderdag 27
december 2017 17.00 uur.
Op 5 februari 2018, de dag van de kandidaatstelling, kan een politieke partij een kandidatenlijst inleveren voor de
verkiezingen van de gemeenteraad. Voor een juiste aanlevering van de kandidatenlijsten kunt u gebruik maken van
de software van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Het programma en de handleiding kunt u vanaf
medio december downloaden van de site www.kiesraad.nl .
Een week voor de kandidaatstelling wordt een dag gereserveerd voor proefinlevering van de kandidatenlijsten. Op
afspraak kijkt buro Verkiezingen of de in te leveren lijst voldoet aan alle vereisten, zodat eventuele onvolkomenheden
nog tijdig vóór de dag van de kandidaatstelling hersteld kunnen worden.
Zie ook: Inschrijving aanduiding politieke groepering onder bekendmakingen

Bekendmakingen
Inschrijving aanduiding politieke groepering
De burgemeester van Schiermonnikoog maakt op grond van get bepaalde in artikel G3, lid 1, van de Kieswet bekend, dat
politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken ten behoeven van de op
21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, waarvoor de kandidaatstelling zal
plaatshebben op 5 februari 2018, hun aanduiding daarvan in te schrijven in een register, dat door het centraal stembureau
voor die verkiezing wordt aangelegd. Het verzoek daartoe moet schriftelijk worden gericht tot het centraal stembureau voor
de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van deze gemeente, gevestigd bij het gemeentehuis van deze gemeente.
Het verzoek dient uiterlijk op 27 december 2017 te zijn ontvangen.
Politieke groeperingen waarvan de aanduiding reeds bij de Kiesraad is geregistreerd hoeven geen inschrijving aan te
vragen. Politieke groeperingen die bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen een geldige kandidatenlijst hebben
ingeleverd, hoeven eveneens geen inschrijving aan te vragen.
Voor de registratie moet een waarborgsom van € 112,50 worden betaald aan de gemeente.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inschrijving worden op het gemeentehuis verstrekt.
Evenementenvergunning Winterfair in het COS
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een Winterfair in het COS op zaterdag
16 december 14.99 - 19.00 uur (13-12-2017)
Evenementenvergunning plaatsen kerststal
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het plaatsen van een 'levende' kerststal in de
Willemshof tussen 20 en 30 december 2017. (11-12-2017)
Evenementenvergunning fakkeloptocht
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse fakkeloptocht op 30 december 2017. (1112-2017)
Omgevingsvergunning Nieuwestreek 1
De omgevingsvergunning voor de verbouw en splitsing van de woning is verleend. (13-12-2017)
Omgevingsvergunning Badweg 67
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het legaliseren van een windscherm. (13-12-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 14
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van kozijnen. (13-12-2017)
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.

