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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
28
Streekarchivaris
dec
8 jan
Nieuwjaarsbijeenkomst
20.00 uur in dorpshuis
12
Cie bezwaarschriften
jan

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst
in het dorpshuis op maandag 8 januari 2018 om 20.00 uur. De bijeenkomst
is een goed moment om elkaar te ontmoeten, het oude jaar door te nemen
en vooruit te zien op het nieuwe jaar.
Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar.
Wij hopen u 8 januari te ontmoeten en wensen u fijne feestdagen.
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)
Maandag 1 januari 2018: gesloten
Vrijdag 5 januari 2018: 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.

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

Openingstijden milieustraat in de Kerstvakantie
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
Maandag 1 januari: gesloten
Dinsdag 2 januari: gesloten
Woensdag 3 januari: 13.15 uur – 14.15 uur
Donderdag 4 januari: 13.15 uur – 14.15 uur
Vrijdag 5 januari: 10.15 uur – 11.15 uur

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

Ondergronds afvalcontainers
De ondergrondse afvalcontainers zijn vanaf oudejaarsdag 12.00 uur tot nieuwjaarsdag
06.00 uur afgesloten voor alle gebruikers.

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

Openingstijden Wmo-loket tijdens de feestdagen
Het wmo-loket is op 25 en 26 december 2017 en 1 en 2 januari 2018 gesloten.
Telefoonnummer Wmo-loket. 0519-720674

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

Schiermonnikoog denkt duurzaam
Verkoop ENECO-aandelen
Verschillende gemeenten in Nederland willen de komende tijd hun aandelen ENECO
verkopen. Ook de gemeente Schiermonnikoog is dit van plan. Hoewel wij maar een klein
percentage aandelen hebben, laten wij wel onze stem bij het verkoopproces horen. De
gemeente stelt bij verkoop van de gemeentelijke aandelen de voorwaarde dat het blijven
continueren van de duurzame strategie van ENECO een belangrijk
beoordelingscriterium moet zijn in het verkoopproces. Dit hebben wij deze week per brief
laten weten aan de aandeelhouderscommissie van ENECO.
Afsteektijden vuurwerk komende jaarwisseling
Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1
januari 02.00 uur.
Evenals voorgaande jaren informeren wij u over het besluit van de Rijksoverheid om de
afsteektijden van vuurwerk aan te passen. Het besluit geldt voor heel Nederland, dus
ook voor Schiermonnikoog.

Onderstaande tekst is van de Rijksoverheid:
Om overlast en risico’s van vuurwerk verder te verminderen is het voortaan verboden vuurwerk…tot ontbranding te
brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar.
De wijziging van de afsteektijden heeft als doel dat oudejaarsdag overdag weer
een normale dag wordt waarop mensen ongehinderd de publieke ruimte kunnen
betreden en consumenten die legaal vuurwerk willen afsteken ook nog
voldoende tijd hebben om dit ’s avonds te doen.
Vuurwerkvrije zone rond de kinderboerderij
In aanvulling op de landelijke regeling heeft de gemeente Schiermonnikoog de
kinderboerderij aangewezen als vuurwerkvrije zone. Daar mag dus, ook op de
tijden dat het afsteken van vuurwerk wel is toegestaan, niet worden geknald.
Deze zone wordt afgebakend met afzetlint. De vuurwerkvrije zone gold al langer
voor het gehele natuurgebied van de gemeente Schiermonnikoog.
Carbid
Carbidschieten mag overigens wel voor 18.00 uur, maar alleen met vergunning. Carbid knalt wel, maar het is geen
vuurwerk dus valt het niet onder de nieuwe regeling. De gemeente heeft hierin de vrijheid om zelf keuzes te maken.
De burgemeester heeft dan ook besloten om voor deze traditionele vorm van
volksvermaak eenzelfde vergunning af te geven als voorgaande jaren.
Er zal worden geschoten tussen 13.00 en 16.00 uur bij de ‘blauwe palen’ en rond middernacht op de Willemshof.
Carbidschieten met ballen
Met de leus een echte bock heeft ballen overhandigde burgemeester Van Gent donderdag 21 maart een aantal
voetballen aan leden van Oerend Hard, de carbidschietvereniging van Schiermonnikoog. Met een bal op de melkbus
gebeuren minder ongelukken dan met een deksel.
Carbidschieten is een mooie traditie. Ook dit jaar heeft de gemeente
weer plaatsen aangewezen waar de Oerend Hard Schiermonnikoog
zijn gedreun kan laten horen.
De populariteit van carbidschieten neemt in het hele land toe en
daarmee ook het aantal ongelukken. Veel van die ongelukken
gebeuren door het schieten met een deksel. Door de deksel te
vervangen voor een bal blijft de knal hetzelfde, maar is er minder kans
op ongelukken.
De Bewust Oplettende Carbid Knaller (BOCK) zorgt voor
oorbescherming, goede voorbereiding, degelijk materiaal en heeft dus
ballen. De BOCK-campagne is een samenwerking tussen het
brandwondencentrum, Veiligheidsregio’s, de Brandwonden Stichting,
diverse belangenverenigingen en een groot aantal gemeentes
Herinschrijven alle woningzoekenden voor actualiseren register
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, moet deze inschrijving voor
1 januari 2018 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die zich na 1 september 2017 hebben ingeschreven hoeven
dit jaar nog niet te reageren, vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier kunnen wij nagaan wie er nog actief
op zoek is naar een woning. U behoudt uw plaats op de lijst van woningzoekenden. Aan herinschrijving zijn geen
kosten verbonden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit formulier moet u online invullen en
vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website (product Herinschrijving woningzoekenden)
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2018, dan verwijderen wij u van de lijst van woningzoekenden. U moet zich dan weer
opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Martje Mulder, telefoon (0519) 535077 of e-mail
m.mulder@schiermonnikoog.nl.

Bekendmakingen
Belastingverordeningen:
In de openbare vergaderingen van de gemeenteraad van 7 november 2017 en 12 december 2017 zijn de volgende verordeningen
vastgesteld:
de verordening onroerende zaakbelastingen 2018;
de verordening afvalstoffenheffing 2018;
de verordening rioolheffing 2018;
de verordening toeristenbelasting 2018;
de verordening forensenbelasting 2018;
de verordening liggelden jachthaven 2018;
de verordening lijkbezorgingsrechten 2018;
de legesverordening 2018;
e
de 1 wijziging legesverordening 2018;
Toelichting verordeningen.
In de verordeningen zijn de geldende bepalingen en tarieven voor het jaar
2018 opgenomen.
In onderstaand overzicht zijn de tarieven voor het jaar 2018 van de onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing
(de woonbelastingen), toeristenbelasting en forensenbelasting weergegeven.
Tarievenoverzicht
Soort belasting/recht

Tarief 2018

Onroerende zaakbelastingen in % van de waarde
Woningen:
Eigenarenbelasting

0,1069%

Niet - woningen:
Gebruikersbelasting
Eigenarenbelasting

0,1661%
0,2064%

Afvalstoffenheffing
Gebruik perceel door één persoon
271,56
Gebruik perceel door twee op meer personen
353,88
Voor iedere tweede of elk volgend BAG-verblijfsobject in perceel aanwezig 353,88
per tweede en elk volgende aanwezige verblijfsobject
Rioolheffing
Vastbedrag
Per eenheid van 0 tot en met 50 m3
Per eenheid van 51 tot en met 250 m3
Per eenheid boven 250 m3

26,76
53,64
135,12

Variabele bedrag
per volle kubieke meter water

0,97

Toeristenbelasting
Dagverblijf
Nachtverblijf

1,76
1,55

Forensenbelasting in % van de waarde
percentage van de waarde

0,2626%

Online inzien
U kunt de verordeningen online inzien via www.officiële bekendmakingen.nl.
Bekendmaking in Gemeenteblad.
Deze mededeling is enkel bedoeld om u te informeren. De juridische bekendmaking vindt plaats in het gemeenteblad.
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.
Omgevingsvergunning Langestreek 64
De beslistermijn voor de omgevingsvergunning is met max. 6 weken verlengd. (20-12-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 64
De omgevingsvergunning voor diverse wijzigingen is verleend. (20-12-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 80
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een overkapping. (20-12-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 124
De beslistermijn voor de omgevingsvergunning is met max. 6 weken verlengd. (20-12-2017)

Omgevingsvergunning kappen Zevenhuizen 9 (achtertuin)
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van drie populieren in de achtertuin van het perceel Zevenhuizen 9 te
Schiermonnikoog. De bomen zijn tijdens de orkaan van 28 oktober 2013 ernstig beschadigd en daarom erg gevaarlijk. Er is
een zeer reëel gevaar voor takbreuk en omwaaien bij harde wind. (14-12-2017)

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.

