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17 apr
24 apr
25 apr

Verdrietig nemen wij afscheid van onze zeer gewaardeerde collega

Frea van der Zee
Meer dan 30 jaar heeft zij zich ingezet voor onze gemeente. Vol energie,
klantvriendelijk en loyaal heeft Frea vele taken verricht in onze organisatie.
Jarenlang was zij de stem aan de telefoon en het gezicht aan de balie voor onze
burgers.
Frea was onze altijd vrolijke en enthousiaste collega. Ze was zeer begaan met
haar collega’s, niets was haar teveel.
Onze herinneringen aan Frea zullen we koesteren. We zullen haar missen.
We zijn met onze gedachten bij haar man Ted, haar dochters Tessa en José,
hun partners Mattijs en Florian en haar kleinzoon Niek. Wij wensen hen veel
sterkte in deze moeilijke tijd.

Raadsvergadering
Extra
Raadsvergadering
Evaluatie
horecaconvenant

Gemeentehuis vrijdag 13 april gesloten
Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier

Uit respect voor onze collega Frea is het gemeentehuis vrijdag 13 april de gehele dag
gesloten.

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

Op dinsdag 24 april wordt om 20.00 uur een extra openbare raadsvergadering
gehouden. De agenda publiceren wij in de nieuwsbrief van volgende week.

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.

Extra raadsvergadering 24 april 2018

Evaluatiebijeenkomst horecaconvenant
De politie, horeca Schiermonnikoog en de gemeente Schiermonnikoog hebben in april
2015 een horecaconvenant ondertekend. Wij, het college van burgemeester en
wethouders, willen de uitvoering en het resultaat van het horecaconvenant over het
jaar 2017 evalueren. Dat doen we samen met de leden van de gemeenteraad,
inwoners, politie en het bestuur van de plaatselijke horecavereniging.
Wij nodigen belangstellenden uit om deel te nemen aan deze evaluatie. Wij houden
deze op woensdagavond 25 april om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis
te Schiermonnikoog.
In het horecaconvenant is een aantal afspraken tussen de horeca, politie en gemeente
gemaakt om de nachtelijke rust op straat te waarborgen. Belangrijke onderdelen van
het convenant zijn:
 actieve informatieverschaffing aan groepen en individuele recreanten over
gedragsregels in en buiten de horecabedrijven;
 er is een vrij sluitingsuur; na 02.00 uur mogen de horecabedrijven geen gasten
meer toelaten;
 na 02.00 uur moet de muziek, zowel qua stijl als geluidssterkte, worden
afgebouwd, met het doel dat iedereen uiteindelijk rustig het pand verlaat;
 man of vrouw voor de deur van de horeca-inrichting (die gebruik maakt van
openingstijden tot 02.00 uur) in het zomerseizoen.
 instellen van een meldpunt horeca.
Wij kijken uit naar uw inbreng op woensdagavond 25 april.

Groene bermen
Eilanders en toeristen houden van het groene karakter van ons dorp. De gemeentelijke buitendienst zet zich volop in
om het openbaar groen goed te onderhouden, waaronder de bermen. Een aantal wegen is te smal voor auto’s ,
vrachtwagens, e.d. om elkaar te kunnen passeren. Men moet dan op elkaar wachten. Dat gebeurt niet altijd.
Automobilisten passeren elkaar dan via de berm en rijden deze dan regelmatig kapot. Dat oogt lelijk en het is ook
gevaarlijk voor bijvoorbeeld fietsers, die in de berm vast komen te zitten of uitglijden. Geef elkaar daarom de ruimte en
wacht op elkaar bij het inhalen en passeren om de bermen te sparen.

Militaire oefening
Van 16 t/m 20 april 2018 wordt er een geplande militaire oefening gehouden. Deze zal zich afspelen op Vlieland,
Ameland en Schiermonnikoog. Op Ameland en Schiermonnikoog worden strandverkenningen uitgevoerd. Hierover is
contact geweest met beide gemeenten en Natuurmonumenten. Bij de oefening wordt gebruik gemaakt van
rupsvoertuigen en vaartuigen.
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van
zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030-2180420, e-mail:
jdvclaims@mindef.nl

Bekendmakingen
Evenementenvergunning Koningsdag
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de viering van Koningsdag op de Willemshof in het
dorpscentrum van Schiermonnikoog op 27 april 2018. (09-04-2018)
De Nieuwestreek zal gedeeltelijk afgesloten zijn tussen 13.30 en 18.30 uur.
Wegafzetting Koningsdag 27 april 2018
De Nieuwestreek wordt gedeeltelijk afgesloten tussen 13.30 en 18.30 uur voor alle verkeer behalve voetgangers. De splitsing
Nieuwestreek-Reeweg-Middenstreek blijft vrij. (09-04-2018)

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.

