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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
WMO loket
Maandag van 13:00 -15:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
24 mei
30 mei

Streekarchivaris
WoonFriesland
spreekuur

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.

Kallemooiviering
Aankomende weekend is het weer Pinksteren en vieren we Kallemooi.
Wij hebben er zin in!
De laatste jaren is er enige discussie over het opsluiten van de haan in de mand tijdens
Kallemooi. Bij de viering waren de laatste jaren soms dierenactivisten aanwezig.
De Kallemooicommissie, de gemeente en de politie hebben daarom afspraken gemaakt
om het feest goed te laten verlopen. Naast de Kallemooicommissie zijn er vrijwilligers
voor hand- en spandiensten. Zij zijn herkenbaar aan genummerde hesjes. Om de
Kallemooicommissie en de vrijwilligers hun werk te laten doen verzoeken wij de
omstanders achter de hekken te blijven. Voor de veiligheid van alle toeschouwers is er
cameratoezicht.
In 2015 heeft de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming te Den Haag
advies uitgebracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De voorwaarden
voor goede zorg voor de haan zijn op schrift vastgelegd en goedgekeurd. De haan krijgt
toereikend eten en drinken en de mand is ruim genoeg en beschermt de haan tegen
weersinvloeden. Een dierenarts houdt via een webcam de gezondheid van de haan in
het oog en brengt daarover rapport uit.
Laten we er ook dit jaar een mooi feest van maken, voor jong en oud.
Burgemeester Ineke van Gent
Kallemooi-President Clive Hellinga

Koninklijke Onderscheiding Johan Hagen
Op 15 mei 2018 heeft burgemeester I. van Gent een
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De decorandus is de
heer J. (Johan) Hagen. Hij is benoemd tot Lid in De Orde van
Oranje-Nassau.
Johan Hagen is vanaf 15 juni 2000 tot en met 24 april 2018
zonder enige onderbreking raadslid geweest. Hij heeft zich
18 jaar ingezet als raadslid van de gemeente
Schiermonnikoog en zich op die manier ingezet voor de
gemeenschap van ons eiland.

Eilander kinderen naar Bevrijdingsdag Leeuwarden
Op zaterdag 5 mei zijn de leerlingen van groep 7/8 van basisschool Yn de mande naar
de Nationale Opening van Bevrijdingsdag geweest in Leeuwarden.
De kinderen waren daar op uitnodiging van burgemeester Ineke van Gent en het
Nationaal Comité 4 en 5 mei. De officiële opening werd verricht door minister president
Mark Rutte door het ontsteken van het bevrijdingsvuur.
Voorafgaand aan de opening was er
een defilé van oude legervoertuigen
door de stad. De kinderen zaten
samen met de premier en een aantal
Canadese veteranen die betrokken
waren bij de bevrijding van Friesland
in deze voertuigen.
Na afloop van de opening zijn ze
natuurlijk op de foto gegaan met
Mark Rutte. Als herinnering hebben
alle kinderen en begeleiders deze
foto ontvangen. Het is voor iedereen
een onvergetelijke dag geweest.

Huurwoning beschikbaar
Er komt per 31 mei 2018 een huurwoning beschikbaar. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs van
€ 696,24. Inclusief Servicekosten van €5,61 komt de bruto huurprijs op € 701,85. Komt u in aanmerking voor
huurtoeslag? Dan ontvangt u deze over de netto huurprijs. 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).
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 27 mei 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.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Ds. Hasperstraat 2 is een seniorenwoning. Er zijn drie
volwaardige slaapkamers, twee boven en één beneden. Er is één badkamer op de begane grond. De badkamer is alleen
toegankelijk door de slaapkamer. Er mogen alleen huishoudens van maximaal twee personen in deze woningen. De
seniorenwoningen worden ook als passend/ geschikt gezien voor woningzoekenden 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.

Initiatiefrijke Eilanders met goede projectideeën gezocht
Eilanders met een goed idee om de leefbaarheid op hun eiland te verbeteren, kunnen van 7 mei tot en met 1 juni 2018
subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze regeling helpt de provincie initiatieven uit de mienskip uit te
voeren. In deze ronde is bijna € 1,4 miljoen beschikbaar voor heel Fryslân. Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die
eerder subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van duurzaamheidsprojecten tot projecten op het gebied van energie, kunst,
cultuur, natuur, voorzieningen, zorg, sport en recreatie. Inspiratie opdoen kan met de nieuwe projectenkaart van het IMF.
Hierop staan mooie projecten die gesteund zijn door het IMF en die bijdragen aan de leefbaarheid. Kijk op:
www.streekwurk.frl/projecten.
Subsidie aanvragen
Initiatiefrijke Eilanders kunnen van 7 mei tot en met 1 juni 2018 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen. De
projectbureaus van Streekwurk in de vijf regio’s helpen graag bij het opstellen van een plan en de aanvraag.
Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF.

Beheernota duinwaterkering vastgesteld
Wetterskip Fryslân maakt op 11 mei bekend dat de Beheernota Duinwaterkering voor Schiermonnikoog is vastgesteld en
van kracht is. De beheernota is opgesteld in overleg met de adviescommissie van het waterschap op Schiermonnikoog.
De beheernota is in te zien via een link in de digitale versie van onze nieuwsbrief op onze website of via www.overheid.nl.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning Muziek aan de Plas, 18e editie
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het de 18e editie van Muziek aan de
Plas, een openluchtconcert op locatie terras van Restaurant de Berkenplas, op 5 augustus 2018 tussen 13.00 en 18.30 uur (0705-2018)
Evenementenvergunning JellyFish Kom Dansen Dan
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een concert in de openlucht op locatie
Restaurant De Berkenplas op 31 augustus 2018 tussen 20.00 en 22.30 uur. (07-05-2018)
Evenementenvergunning Pinksterfeest
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verstrekt aan de Stichting Folkloristisch
Pinksterfeest voor diverse festiviteiten tussen 19 en 22 mei 2018. (16-05-2018)
Wegafzetting Nieuwestreek 22 mei 2018
Op 22 mei van 13.30 tot 16.00 uur wordt de Nieuwestreek afgezet ter hoogte van nr. 1 en voorbij de walviskaak vanwege
kinderspelen op de Willemshof. Fietsverkeer en toeleveranciers van de supersmarkt wordt wel doorgang verleend. )16-05-2018)
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.

