Nieuwsbrief
Nr. 04
26 januari 2018

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

Spreekuur burgemeester
Vanaf volgende week houdt de burgemeester tweewekelijks spreekuur op
woensdagochtend tussen 9 en 10 uur. Het spreekuur van de burgemeester is een
mogelijkheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen in onze
gemeente.
Het eerste spreekuur is woensdag 31 januari tussen 9 en 10 uur. U kunt een afspraak
maken via het bestuurssecretariaat (Mariska of Jacqueline), telefonisch (0519) 535050
of via e-mail bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl
Binnenkort zullen ook de wethouders starten met een spreekuur.
Vacature Adviescommissie Bezwaarschriften
Het college van Burgmeester en Wethouders van de Gemeente Schiermonnikoog is
voor de Adviescommissie Bezwaarschriften op zoek naar:
2 leden met juridische kennis (één plaatsvervangend voorzitter) v/m
Lid met lokale kennis (m/v)

WMO loket
Maandag van 13:00 -15:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
31 jan
7 feb
8 feb
8 feb

20 feb

Meer informatie vindt u op www.schiermonnikoog.nl.
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Grof huisvuil en oud
papier
Streekarchivaris
Bijeenkomst
bestemmingsplan
Dorp in Dorpshuis
Raadsvergadering

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.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bewoners bijeenkomsten Herziening Bestemmingsplan Dorp op 8 februari 2018
De gemeente Schiermonnikoog werkt aan de herziening van het bestemmingsplan voor
het dorp Schiermonnikoog. We vinden het belangrijk om onze inwoners daar bij te
betrekken. In een bestemmingsplan regelt de gemeente op welke manier je gebouwen
en woonhuizen mag gebruiken. Ook staan de regels voor bouwen en verbouwen erin.
Belangrijk genoeg om over mee te denken dus!
Een groot aantal inwoners heeft bij een eerdere oproep al inbreng geleverd voor het
bestemmingsplan. We willen daar graag verder met u over in gesprek. BügelHajema
Adviseurs verzorgt de avond. Zij gaan ook het bestemmingsplan maken.
Waar en wanneer?
Op donderdag 8 februari houden we in het Dorpshuis twee bijeenkomsten waar u uw
mening kunt laten horen. De bijeenkomsten vinden plaats in de middag van 14.30 tot
17.30 uur en in de avond van 18.30 tot 21.30 uur. We nodigen u uit om bij één van
deze twee bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Het programma van de bijeenkomsten
1.
2.
3.
4.

welkom door wethouder Willem Meerdink
inleiding door Mischa Teensma van BügelHajema Adviseurs
terugkoppeling van uw inbreng en stellingen over de toekomst van Schiermonnikoog
parallel sessies over 4 thema’s:
a. Permanent wonen: op welke manier kan Schiermonnikoog voorzien in voldoende
betaalbare en geschikte woningen voor haar inwoners
b. Permanent en recreatief wonen: over de invloed van de aanwezigheid van vaste
of
tijdelijke inwoners op de leefbaarheid
c. De groene karakteristiek: over de balans tussen groen en de ruimte voor
ontwikkeling
d. De rode karakteristiek: over de balans tussen beschermd dorpsgezicht en de
ruimte voor ontwikkeling
Per tafel kunnen 10 mensen deelnemen. U kunt meepraten aan twee tafels.

5. uitleg over het vervolg door Wethouder Willem Meerdink
6. sluiting

Aanmelding
Meld u aan voor deze bijeenkomst. Geef daarbij aan of u er in de middag of de avond bent. Geef ook door over welke
twee thema’s u mee wilt praten.
Meld u voor maandag 5 februari aan bij Anton Baarda van de gemeente Schiermonnikoog via e-mail
a.baarda@schiermonnikoog.nl of telefonisch via (0519) 53 50 50.
Voor eventuele vragen kunt u ook bij hem terecht.
Nieuwe bestuursleden Yn de Mande
Door het ontstaan van vacatures in het bestuur van de basisschool Yn de Mande heeft de gemeenteraad als
vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs twee nieuwe bestuursleden benoemd: De heer C.A.F. van der Kolk
en mevrouw A.C. Schellekens.
De heer Van der Kolk, oud raadslid, was rector van een brede
scholengemeenschap en algemeen directeur van het openbaar onderwijs in
Zaanstad.
Mevrouw Schellekens heeft een onderwijskundige achtergrond. Ze is werkzaam
in Groningen als adviseur in het onderwijs en werkte voorheen in het
bedrijfsleven. Ze verblijft op zeer regelmatige basis op Schiermonnikoog.
Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Schulden ontstaan niet van de ene op de andere dag. Vaak zijn de oorzaken heel verschillend. De gemeente biedt de
mogelijkheid om met hulp uit financiële problemen te komen (particulieren en (ex)ondernemers). Schuldhulpverlening
kan de oplossing hiervoor zijn met behulp van budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of schuldsanering.
Op donderdag 8 februari is de afdeling schuldhulpverlening op Schiermonnikoog aanwezig. Wij bieden u de
mogelijkheid om in gesprek te gaan met de medewerkers. Dit kan plaatsvinden in het gemeentehuis (Nieuwestreek 5)
of indien noodzakelijk/gewenst bij u thuis.
Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling Schuldhulpverlening in Damwoude via (0511) 426161 tussen
9:00 en 11:00 uur (maandag t/m donderdag).

Bekendmakingen
Melding incidentele festiviteit dorpshuis
Ten gehore brengen van mechanische muziek van 23.00-03.00 uur op 3 februari 2018 in Dorpshuis Ons Centrum.
(19-01-2018)
Omgevingsvergunning Martjeland 2
Er is omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van de woning (19-01-2018)

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.

