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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 13:00 -15:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
23 jan
25 jan
31 jan
7 feb
8 feb

Raadsvergadering
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Grof huisvuil en oud
papier
Bijeenkomst
bestemmingsplan
Dorp

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.

Beheernota duinwaterkeringen
Wetterskip Fryslân maakt bekend dat het Ontwerp Beheernota duinwaterkeringen vanaf
15 januari 2018 gedurende zes weken digitaal is in te zien via hun website (zie onze
website voor een link). Voor uw gemak ligt een afgedrukte versie tijdens kantooruren ter
inzage op het gemeentehuis.
De Beheernota duinwaterkeringen beschrijft de uitgangspunten voor het beheer door
Wetterskip Fryslân van de primaire waterkeringen in het duingebied van
Schiermonnikoog.
Feestelijke opening Leeuwarden-Fryslân 2018
In 2018 is Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad van Europa. Op 26 en 27 januari
is de feestelijke start van het culturele jaar van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF 2018).
Vrijdagavond 26 januari ontmoet heel Friesland elkaar op bijzondere locaties om
verhalen te vertellen en te beluisteren. Op Schiermonnikoog opent bunkermuseum
Schlei voor een keertje ’s avonds haar deuren.
Op zaterdag 27 januari gonst het in Leeuwarden van de manifestaties. Schiermonnikoog
is uitgenodigd om van 19.00 tot 21.00 uur in de binnenstad van Leeuwarden een
preview te geven van haar programma “Kom op Verhaal”.
Alle klokken luiden
Op zaterdagavond luiden tussen ca. 21.45 en 22.15 uur* de klokken en carillons in
geheel Friesland tegelijkertijd als startschot van het LF2018 jaar. Ook op
Schiermonnikoog is de klok van de Got Tjark rond 22.00 uur 5 minuten lang te horen.
*) De tijd is afhankelijk van de live-uitzending van de NPO1.
Meer informatie over LF2018 en het project Kom op verhaal krijgt u volgende week in
een nieuwsbrief van de werkgroep Kom op Verhaal. Kijk op de website
www.komopverhaal.frl of de facebookpagina komopverhaal2018.
Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 31 januari van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig
in het gemeentehuis.
Streekarchivaris op 25 januari in gemeentehuis
De streekarchivaris is donderdag 25 januari aanwezig in het gemeentehuis. Voor het
raadplegen van de gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een afspraak maken
met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief Noordoost Fryslân, telefoon: (0519) 22 28 53
of e-mail: t.jongsma@ddfk.nl

Bekendmakingen
Aanvraag kapvergunning Langestreek 130
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor kap van een Kastanjeboom in de achtertuin van het
perceel Langestreek 130. De boom is volledig uitgegroeid en er bestaat gevaar voor takbreuk en
omwaaien bij storm. (12-01-2018)
Omgevingsvergunning kappen Langestreek 130
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van 1 kastanjeboom in de achtertuin van het perceel
Langestreek 130 te Schiermonnikoog. De boom is volledig uitgegroeid en er bestaat gevaar voor
takbreuk en omwaaien bij storm. (18-01-2018)
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.

