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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
24 apr
25 apr
25 apr

Extra
raadsvergadering
Spreekuur
WoonFriesland
Evaluatie
horecaconvenant

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.

Evaluatiebijeenkomst horecaconvenant
Woensdagavond 25 april evalueren verschillende partijen het horecaconvenant over het
jaar 2017. Ook inwoners zijn daarbij van welkom. Tijdens deze avond zijn leden van de
gemeenteraad en het college, politie en het bestuur van de plaatselijke horecavereniging
aanwezig. 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.
De politie, horeca Schiermonnikoog en de gemeente Schiermonnikoog ondertekenden in
april 2015 het horecaconvenant. Hierin is een aantal afspraken gemaakt tussen horeca,
politie en gemeente 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.

Inleveractie kleine elektrische apparaten bij Spar Brunekreef
Steun de dierenweide Witte Winde en de inrichting van een koffiekamer voor ouderen.
De gemeente Schiermonnikoog doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte
elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste). U kunt, als u e-waste inlevert, punten
sparen. Hiermee maken de dierenweide Witte Winde en de koffiekamer voor ouderen
ieder kans op een cheque van € 500,-- Ook maakt u zelf kans op mooie prijzen. Wecycle
organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.
U scoort punten als u bij Spar Brunekreef e-waste inlevert. Als u in de winkel bent, wordt
dat herkend via GPS. Via uw smartphone kunt u de punten verzilveren. De 25
gemeenten met de meeste punten per inwoner winnen een sponsorcheque van €
1.000,- van Wecycle.
Zo doet u mee
1. Ga naar Spar Brunekreef.
2. Deponeer oude elektrische apparaten en kapotte spaarlampen in de daarvoor
bestemde inzamelunit.
3. Ga ter plekke op uw smartphone naar wecycle.nl/inleveren.
4. Ga naar (ik wil inchecken) en support het goede doel.
5. Onder alle geldige aanmeldingen worden 50 nieuwe apparaten verloot!
Snelle inleveraars krijgen een gratis Wecycle kwartetspel. Op is
op.
Doel van de inleveractie is om het inleveren van vooral kleine
elektrische apparaten en spaarlampen te stimuleren. Al het ewaste dat wordt ingeleverd op de milieustraat, laat Wecycle
optimaal recyclen. Door recycling blijven grondstoffen
behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu
terecht.
De actie begint op zaterdag 21 april en loopt tot en met 31
augustus 2018. Meer informatie: wecycle.nl/inleveren.

Wat te doen bij vermeende overlast op straat
Op Schiermonnikoog is een zeker maatschappelijk evenwicht tussen de economische voordelen van toerisme en
horeca versus het accepteren van de drukte en overlast ervan. Inwoners zien het belang in van toerisme voor hun
eiland. Het toerisme heeft veel positieve invloeden, vooral op de werkgelegenheid en voorzieningen. Als keerzijde
daarvan is er sprake van drukte en soms overlast. Invloeden die de meeste eilanders en recreanten, vanwege de
onlosmakelijke samenhang, accepteren. Wel bereiken ons soms vragen wat men bij overlast moet doen.
1.

Noodgevallen of een heterdaadsituatie: 112 bellen
In dringende gevallen en/of bij spoed moet u 112 bellen. Voorbeelden zijn:
 Mishandeling
 vechtpartij
 als er iemand onwel wordt
 vernieling op heterdaad
 vandalisme op heterdaad

2.

Minder urgente gevallen/meldingen: 0900-8844 bellen
Is een situatie niet-spoedeisend of ontbreekt levensbedreiging, maar heeft u wel hulp nodig? Voor de politie belt u dan
het landelijke politienummer: 0900-8844. Geef expliciet aan dat u op Schiermonnikoog woont en dat u politiebijstand
wilt. Voorbeelden zijn:
 burenruzie
 baldadig gedrag
 geluidsoverlast

3.

Meldpunt horeca op de website van de gemeente Schiermonnikoog
De gemeente Schiermonnikoog stelt via een speciale horecapagina op haar website een formulier open waarin de
inwoners en recreanten van Schiermonnikoog overlast van de horeca en het uitgaanspubliek kunnen melden. Het
betreft hier dus meldingen waarop achteraf actie wordt genomen. Kijk op: https://www.schiermonnikoog.nl/in-degemeente/horecaconvenant_43664/

De meldingen worden geregistreerd en tijdens kantooruren gelezen. De meldingen die binnenkomen op de website of
schriftelijk, komen terecht bij één vaste persoon (of één vervanger daarvan). Dit in verband met de vertrouwelijkheid
ervan. Deze persoon zorgt dat de meldingen vertrouwelijk en op een correcte en snelle manier worden behandeld.
Iedereen die een melding heeft gedaan krijgt op korte termijn antwoord.
Meldingen kunnen ook schriftelijk worden gedaan via het volgende adres:
Horecameldpunt Gemeente Schiermonnikoog
Postbus 20
9166 ZP Schiermonnikoog

Twee huurwoningen beschikbaar
Martha Karststraat 7
Er komt per 21-03-2018 een huurwoning beschikbaar. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs per maand
van € 710,39. Inclusief servicekosten heeft de woning een bruto huurprijs van € 716,00. Om voor deze woning in
aanmerking te komen dient u een verzamelinkomen te hebben boven de € 22.400 (1 persoon) of € 30.400 (2
personen).
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Martha Karststraat 7 is een seniorenwoning. Er zijn twee
volwaardige slaapkamers (één boven en één beneden). Er is één badkamer beneden, alleen bereikbaar via de
slaapkamer. Er mogen alleen huishoudens van maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen
worden ook als passend/geschikt gezien voor woningzoekenden van 55 jaar of ouder met een medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 0519-720674.
Willemshof 3
Er komt per direct een huurwoning beschikbaar. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs per maand van €
431. Inclusief servicekosten heeft de woning een bruto huurprijs van € 436,61. Komt u in aanmerking voor
huurtoeslag? Dan wordt de toeslag berekent over de netto huurprijs.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Willemshof 3 is een seniorenwoning. Er zijn twee volwaardige
slaapkamers (één boven en één beneden). Er is één badkamer beneden. Er mogen alleen huishoudens van
maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als passend/geschikt gezien voor
woningzoekenden van 55 jaar of ouder met een medische urgentie. Voor meer informatie over het verkrijgen van een
medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer
0519-720674.

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met 29 april aanstaande. U kunt alleen reageren op deze woning
als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de reactietermijn en toewijzing van de
woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.

Gemeentehuis vrijdag 27 april (Koningsdag) gesloten
Het gemeentehuis is op Koningsdag (vrijdag 27 april 2018) de gehele dag gesloten.

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.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 24 april 2018
Op dinsdag 24 april wordt om 20.00 uur een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3.
4.
5.
6.
7.

Besluitvormend deel
Startdocument 2018-2022
Benoeming wethouders
Installatie wethouders
Onderzoek geloofsbrief en besluit nieuw te benoemen raadslid
Installatie nieuw benoemd raadslid

8. Sluiting
Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Evenementenvergunning Walfisk
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft op 16 april 2018 een evenementenvergunning verleend aan mevrouw
G. Meerdink om op 21 juli 2018 van 12.00 tot 17.30 uur een festiviteit te organiseren vanwege de voltooiing van het
tijdelijke kunstproject De Walfisk. Locatie van het evenement is naast Restaurant Marina. (17-04-2018)
Omgevingsvergunning Kappen Karrepad 34
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een dennenboom op het perceel Karrepad 34. De boom is
uitgegroeid en belemmert de lichtinval bij de woning. (17-04-2018)
Omgevingsvergunning kappen Karrepad 17
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een populier op gemeentegrond nabij het perceel Karrepad
17. De boom staat scheef en er vallen takken uit. Ook is er gevaar voor meer tak breuk en zelfs omwaaien bij storm.
(17-04-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 80

De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping is verleend. (19-4-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 90
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping is verleend. (19-4-2018)
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.

