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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

Wijziging openingstijden
Op 27 april (Koningsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten.

Nieuwe wethouders geïnstalleerd
In de raadsvergadering van dinsdag 24 april nam de raad afscheid van de wethouders
Willem Meerdink (OB) en Ger Heeringa (DS’10). Daarna koos de raad unaniem Johan
Hagen (Samen) en Erik Gerbrands (SB) als nieuwe wethouders en werden ze
geïnstalleerd. Omdat de heer Hagen als wethouder aan de slag gaat, had hij even
daarvoor afscheid genomen als raadslid. De heer Bert Korendijk werd vervolgens
geïnstalleerd als raadslid. Tijdens de raadsvergadering presenteerden de coalitiepartijen
ook het Startdocument ‘Samen aan de slag’ waarmee zij de komende jaren gaan
werken.

WMO loket
Maandag van 13:00 -15:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
27 apr
2 mei
3 mei
10-11
mei
15 mei
21-22
mei
30 mei
1 juni

Gemeentehuis
gesloten
Oud papier en Grof
huisvuil
Streekarchivaris
Gemeentehuis
gesloten
Raadsvergadering
Gemeentehuis
gesloten
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Commissie
Bezwaarschriften

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.

Koningsspelen: buitenspelen
Op vrijdag 20 april vonden de Koningsspelen voor de kinderen van Yn de Mande plaats
bij de Berkenplas. De Koningsspelen waren ook de Kick-off van het nieuwe Jongeren Op
Gezond Gewicht (JOGG)-thema: ‘gratis bewegen, gewoon doen’. Lekker buitenspelen is
gezond, goed voor sociale vaardigheden, maakt je lichamelijk sterker en maakt kinderen
blij.
Na het gezamenlijke, gezonde, ontbijt dansten de kinderen de Koningsdans ‘Fitlala’.
Vervolgens waren er zes onderdelen: boogschieten, vlieger maken, survivallen,
ondersteboven van sport, omgekeerd verstoppertje en achterstevoren estafette.
Tussendoor was er een gezonde snack en water. Aan het eind van de ochtend mochten
kinderen met zwemdiploma in de kano. De kleinsten speelden lekker op het strandje.

Onthulling herinneringsbeeld Bert Swart
Paula Swart en haar zoon Peter onthulden op
woensdag 25 april een herinneringsbeeld ter ere
van Bert Swart in Zuidhorn. Het beeld, waar ook
hond Bo in is verwerkt, staat naast de nieuwe
spoorbrug. De brug, de Bert Swartbrug, is
vernoemd naar de vorig jaar plotseling overleden
burgemeester van Zuidhorn.
Bert Swart was van 2004 tot en met 2011 geliefd
burgemeester van Schiermonnikoog. Het
fundament bestaat uit basaltblokken afkomstig
van Schiermonnikoog. Dit houdt de band met
Schiermonnikoog in ere.

Inrichting Bouwes Tieuwn en renovatie wegen
WoonFriesland heeft de laatste zeven van in totaal veertien nieuwe seniorenwoningen
opgeleverd. Maandag 19 maart ontvingen de bewoners van de seniorenwoningen de
sleutel van hun nieuwe woning.
De tuin van Bouwes Tieuwn
Het voorjaar is niet het geschikte jaargetijde om bomen en struiken te planten. Dat gaan
de medewerkers van de buitendienst in het najaar van 2018 doen. Daarom is de grond
voor dit moment ingezaaid met gras. De architect van het bouwplan heeft al een eerste
opzet gemaakt voor de groeninrichting van het gebied. Dit plan vormt de basis voor de
inrichting van Bouwes Tieuwn.

Maar eerst nodigen we de bewoners van de seniorenwoningen en alle omwonenden uit voor een bijeenkomst waarbij we
samen met hen de plannen verder gaan uitwerken. We gaan dan praten over de exacte plekken waar beplanting wordt
aangebracht en de soort bomen en struiken. Ook andere onderwerpen, zoals de openbare verlichting, tuinafvalplek,
renovatie van de wegen en de inrichting van de bermen kunnen dan aan de orde komen.
Renovatie van een aantal wegen
Verder is de aanbesteding begonnen voor de renovatie van de van Starkenborghstraat en de Burg vd Bergstraat. Ook
de Oosterreeweg, de Burg vd Wormstraat en het laatste gedeelte van de Willem Dijkstraat tussen de Paaslandweg en
FH Gasaustraat worden gerenoveerd en opnieuw bestraat. Als laatste wordt het eerste gedeelte van de Badweg vanaf
de Langestreek tot de Noorderstreek aangepakt. Zo gauw bekend is wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden,
informeren we u daarover.

Schiermonnikoog aangesloten op de LV WOZ en het WOZ-waardeloket
De gemeente Schiermonnikoog is thans aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ ( LV WOZ )*. De Rijksoverheid
is verantwoordelijk voor de LV WOZ. In de LV WOZ leggen gemeenten alle WOZ-waarden vast waar zij
verantwoordelijk voor zijn.
WOZ-waardeloket
Het WOZ-waardeloket ontleent WOZ-waarden aan de LV WOZ. Het WOZ-waardeloket bereikbaar via
www.kadaster.nl/woz-waarde, biedt de mogelijkheid de WOZ-waarde van woningen te raadplegen. In dit loket worden de
formeel vastgestelde WOZ-waarden getoond van woningen. De Wet WOZ legt geen beperking op aan het doel waarvoor
de WOZ-waarde wordt gebruikt. Dat betekent dat iedereen de WOZ-waarde van elke woning in Nederland mag
opvragen. Het beschikbaar stellen van WOZ-waarden is bedoeld om meer transparantie te bieden over de onderlinge
verschillen tussen WOZ-waarden van woningen. De ontvanger van een WOZ-waarde heeft daardoor meer
mogelijkheden om te beoordelen of zijn of haar WOZ-waarde correct is. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door
de gemeente vastgestelde WOZ-waarden. De gemeente is verantwoordelijk voor deze WOZ-waarden. Het is mogelijk
dat een WOZ-waarde in de loop van de tijd verandert, bijvoorbeeld, omdat de gemeente de WOZ-waarde aanpast in
verband met een bezwaarprocedure of door een uitspraak van de rechter. De WOZ-waarde in dit loket zal dan ook
worden aangepast. De getoonde objectkenmerken, zoals bouwjaar en gebruiksoppervlakte, zijn afkomstig uit de
Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Ook voor deze gegevens is de betreffende gemeente verantwoordelijk. Voor
het taxeren zijn veel meer kenmerken van de woning gebruikt dan alleen bouwjaar en oppervlakte. De overige
objectkenmerken die gebruikt zijn bij de taxatie zijn echter niet openbaar en daarom niet te zien via dit loket.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de uitvoering van de Wet WOZ, kijk dan op de site van de Waarderingskamer
(www.waarderingskamer.nl). De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de
uitvoering van de taxaties, die in het kader van de Wet WOZ door de gemeenten worden verricht.
* Op de website van de gemeente Schiermonnikoog was een alternatieve voorziening getroffen. Door gebruik te maken van de link WOZ-loket op
deze website konden m.i.v. 28 februari 2018 de formeel de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarden van woningen naar waardepeildatum 1
januari 2017 worden opgevraagd.

Bekendmakingen
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en APV
De burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog en, voor zover het haar bevoegdheid betreft, het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, hebben besloten voor onbepaalde tijd aan te wijzen als toezichthouder ingevolge de
Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet de volgende medewerkers van MB-ALL:
a. de heer K. Miechels, geboren op 7-9-1994 te Rheden
b. de heer K.S.D. Rasmussen, geboren op 9-3-1989 te Huizen
De aanwijzingen van:
1. mevrouw C. Muilwijk, geboren op 10 maart 1995 te Dordrecht
2. de heer J. Steerenberg, geboren op 10 december 1965 te Leeuwarden
als toezichthouder ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet zijn bij collegebesluit d.d. 17 april
2018 ingetrokken.
Omgevingsvergunning Langestreek 7
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel. (25-04-2018)
Vuurtorenpad 9
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbouw van een recreatiewoning en het plaatsen van tuinmeubilair. (25-042018)
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.

