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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
WMO loket
Maandag van 13:00 -15:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
6 juni
7 juni
19 juni
20 juni

Grof huisvuil en oud
papier
Streekarchivaris
Raadsvergadering
Inzameling KCA

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.

Maandag 4 juni landelijk NL-Alert controlebericht NL-Alert
Maandag 4 juni om 12.00 uur zendt de overheid het NL-Alert controlebericht uit in heel
Nederland. Als je het controlebericht ontvangt weet je zeker dat jouw mobiele telefoon
juist is ingesteld.
Weet jij wat je moet doen bij een noodsituatie bij jouw in de buurt?
Met NL-Alert ontvang je direct informatie op je mobiele telefoon. Zo weet je wat er aan
de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.
Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op
sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl
en stel je mobiel in.
NL-Alert wordt ingezet om mensen gericht te alarmeren en informeren bij uiteenlopende
noodsituaties zoals bij grote branden, noodweer, gaslekkage of vervuiling van
drinkwater. Het controlebericht van 4 december 2017 werd door ruim 10 miljoen mensen
van 12 jaar en ouder ontvangen.

Welzijnswerk Schiermonnikoog
Brenda Scheper is met ingang van 1 juni 2018 aangesteld als uitvoerend
ouderenwerker. Zij zal zich specifiek bezighouden met de begeleiding van de activiteiten
van de doelgroep 65-100+ jaar.
Even voorstellen
Beste Eilanders, Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Brenda
Scheper. Ik ben getrouwd met Marcel Scheper en we hebben 3
kinderen. In 2006 ben ik op Schiermonnikoog komen wonen om
nooit meer weg te gaan.
Ik ben werkzaam geweest in de horeca en in de supermarkt en
sinds 2010 werk ik met veel plezier bij de thuiszorg.
Per 1 juni ben ik de uitvoerend ouderenwerker op het eiland.
Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging.
Mocht u nog vragen hebben dan ben ik bereikbaar op
06-11747822 of u kunt mailen naar welzijn@schiermonnikoog.nl
Vriendelijke groet,
Brenda Scheper
Informatie en activiteiten Welzijnswerk
Informatie over het welzijnswerk en het activiteitenprogramma gaan wij publiceren in de
gemeentelijke nieuwsbrief of als bijlage bij de nieuwsbrief.

Huurwoning beschikbaar Willem Dijkstraat 6
Er komt per 1 juli 2018 een huurwoning beschikbaar.
Het is een woning met een netto huurprijs van € 508,81. Inclusief servicekosten van
€5,61 komt de bruto huurprijs op € 514,42. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan
ontvangt u deze over de netto huurprijs.
Aantal slaapkamers:
Opp. Slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/ balkon/ terras?
CV aanwezig?

2
8,72m² en 12,47m²
17,62m²
10,06m²
5,19m²
Nee
Tuin
Ja

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 10 juni aanstaande.
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. U kunt alleen reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst
van woningzoekenden. Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u
economische en/of maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.

Houd u aan de snelheidslimiet
We doen het allemaal wel eens: net iets harder rijden dan is toegestaan. Soms bewust, in een poging om een paar
verloren minuten in te halen. En soms onbewust, als onze gedachten afdwalen en we even niet opletten. Wat de
reden ook is, (iets) te hard rijden is altijd gevaarlijk. Ook op Schiermonnikoog waar je vaak kwetsbare
verkeersdeelnemers tegenkomt, zoals kinderen, fietsers of ouderen.
Zo is de Heereweg op Schiermonnikoog een erftoegangsweg, waarbij een snelheidsregime geldt van maximaal
60km/u. Vooral tijdens de boottijden is het een drukke weg met voetgangers, fietsers, personenauto’s en
beroepsvervoer (vrachtwagens, taxi’s en bussen). Zeker nu de schoolreisjes zijn begonnen en dagelijks veel kinderen
over de Heereweg fietsen. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid is het daarom erg belangrijk dat iedere
weggebruiker zich aan de voorgeschreven snelheid houdt. Ook is het belangrijk om de snelheid aan te passen aan de
drukte op de weg. Let vooral op bij de ingangen van de beide kampeerboerderijen en het pad naar bungalowpark de
Monnik.
Check, uiteraard wel met aandacht voor de weg, regelmatig uw snelheid. Zo rijd u nooit ongemerkt te hard. Een paar
kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar het verhoogt de kans op een ongeluk aanzienlijk. Als iedereen zich aan
de snelheidslimiet houdt, hebben we in Nederland 25 tot 30% minder letselslachtoffers.
De Groepsaccommodaties Schiermonnikoog en de gemeente Schiermonnikoog rekenen op uw medewerking, zodat
alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning kappen Karrepad 17
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog hebben een omgevingsvergunning verleend 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. (28-05-2018)
Omgevingsvergunning kappen Karrepad 34
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van één dennenboom op het
perceel Karrepad 34. De boom is uitgegroeid en belemmert de lichtinval bij de woning. Daarnaast blijven er voldoende
dennenbomen staan op genoemd perceel. (28-05-2018)

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.

