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Woensdag 20 juni 2018 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 20 juni huis aan huis ingezameld. Batterijen,
afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in de
bekende rode of groene kunststofbak . Deze kunt u op woensdag 20 juni 2018 weer
aanbieden. De rode of groene bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De
bekende “chemokar” komt het afval bij u ophalen. U dient het KCA voor 10.00 uur ’smorgens langs de weg te plaatsen. Na de route staat de chemokar van 14.30 – 15.30
uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de Langestreek. Als uw
bak om de een of andere reden niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de “Chemokar”. KCA afkomstig van
bedrijven dient u tegen betaling aan te bieden bij de beheerder van het overslagstation,
de heer G. Kok. U kunt hem telefonisch benaderen: 06-12740802.

Nieuw inwerpsysteem afvalcontainers
Op een aantal inwerpzuilen van de ondergrondse afvalcontainers is een nieuw
inwerpmechanisme geplaatst. U hoeft alleen nog maar uw tag (pasje) te gebruiken om
de container te openen. Wel moet u het pasje een paar seconden tegen de inwerpzuil
houden voordat de container open gaat.

Informatieavond waterhuishouding/wateroverlast Schiermonnikoog
Raadsvergadering
KCA
Streekarchivaris
Informatieavond
waterhuishouding/
wateroverlast

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.

Op 21 juni om 20.00 uur organiseert Wetterskip Fryslân een informatieavond over
waterhuishouding/wateroverlast op Schiermonnikoog. Gelijktijdig met de nieuwsbrief van
deze week ontvangt u meer informatie over deze avond.

Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden?
Voor verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gemeente. Via de website
www.verlorenofgevonden.nl of via onze website lukt het regelmatig om voorwerpen weer
terug te kunnen geven aan de eigenaar.
Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren, registreer dit dan via deze website of kom
langs bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Zijn we niet aanwezig, mail dan gerust
naar postbus20@schiermonnikoog.nl

Openingstijden WMO-loket
De openingstijden van het WMO-loket zijn: maandagmiddag en donderdagmiddag van
14.00 uur tot 16.00 uur

Streekarchivaris op 21 juni in gemeentehuis
De streekarchivaris is donderdag 21 juni aanwezig in het gemeentehuis. Voor het
raadplegen van de gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een afspraak maken
met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief Noordoost Fryslân, telefoon: (0519) 22 28 53
of e-mail: t.jongsma@ddfk.nl

Medische urgentie woningzoekenden
De seniorenwoningen in het bezit van WoonFriesland zijn ook passend/geschikt voor
woningzoekenden met een medische urgentie. U moet zelf melding doen van medische
urgentie bij het Wmo-loket van de gemeente Schiermonnikoog. Een onafhankelijk
consulent van de DDFK-gemeenten beoordeelt uw aanvraag.
Wanneer is sprake van medische urgentie?
U kunt aanspraak maken op de voorrangsregeling bij woningtoewijzing op basis van
medische urgentie als:
 uw huidige woning om technische en/of financiële of verhuurbare reden niet kan
worden aangepast en de aanpassing in de woonsituatie voor u dringend
noodzakelijk is;
 een woningaanpassing in verband met de aard van de medische noodzaak niet
afdoende is.
U krijgt een medische urgentie wanneer het voor u dringend noodzakelijk is om te
verhuizen.

Hoe vraagt u medische urgentie voor woningzoekenden aan?
Neem contact op met het Wmo-loket van de gemeente Schiermonnikoog. Een medische urgentie van bijvoorbeeld
een huisarts volstaat niet. Een consulent van de DDFK-gemeenten neemt vervolgens contact met u op om een
onderzoek in te stellen naar de noodzaak om een urgentie af te geven. Indien nodig kan de consulent een
onafhankelijk medisch onderzoek vragen bij Argonaut te Leeuwarden.
Als het onderzoek is afgerond ontvangt u een brief van de DDFK-gemeente. De brief zal bij een positief resultaat
beknopte informatie bevatten, maar minimaal: grondslag, beperkingen en motivering van het advies. Bij een negatief
resultaat zal het advies meer uitgebreide informatie bevatten, met name op met betrekking tot motivering en afwijzing.
De gemeente Schiermonnikoog ontvangt een afschrift van de aan u gerichte brief. Het advies wordt gecontroleerd en
indien nodig, wordt u uitgenodigd voor een aanvullend gesprek. De brief met daarin het advies heeft een geldigheid
van 1 jaar na afgifte.
Reageert u op een vrijgekomen woning en wilt u gebruik maken van voorrang op grond van medische urgentie?
Vermeld dit dan bij uw inschrijving op de huurwoning.

Onderzoek naar vis langs Noordzeekust
Van maandag 18 tot vrijdag 22 juni 2018 vindt er vlak langs de Noordzeekust van Schiermonnikoog onderzoek plaats
naar vis. Dit veldonderzoek is onderdeel van een landelijk meerjarig onderzoek waarin Rijkswaterstaat en tien
natuurorganisaties samenwerken. Zij willen meer inzicht krijgen in de gevolgen van reguliere zandsuppleties op de
natuur in en langs de kust. Het onderzoek vindt plaats bij de stipjes op bijgaande kaart.
Meer informatie kunt u vinden op www.natuurlijkveilig.nl.

Informatie en activiteiten Welzijnswerk
Uitje naar de Balg met de Balgexpres dinsdag 26 juni 2018
Dinsdag 26 juni gaan we met de Balgexpres naar de Balg.
Vertrek om 15.00 uur bij het bezoekerscentrum. De kosten zijn € 5,00 per persoon, dit is inclusief een hapje en
drankje. Dit uitje is alleen bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op het eiland. U kunt zich voor dit uitje opgeven
tot en met vrijdag 22 juni 2018 per e-mail: welzijn@schiermonnikoog.nl of telefonisch: 06-11747822. Een briefje in de
houten bak in de hal van het zorgcentrum mag natuurlijk ook.

Bekendmakingen
Incidentele festiviteit (muziek) Blues aan de Plas
Zaterdag 21 juli 2018 van 21.00 tot 24.00 uur is er (mechanische en versterkte) live muziek in Drink- & Eet De Berkenplas
vanwege Blues aan de Plas. (07-06-2018)
Incidentele festiviteit (muziek) Restaurant De Berkenplas
Vrijdag 15 juni 2018 van 20.00 uur tot (zaterdag 16 juni) 01.00 uur is er in Restaurant De Berkenplas versterkte live muziek
van een DJ in Drink- & Eet De Berkenplas.(07-06-2018)
Incidentele festiviteit (muziek) Reeweg 1
Versterkte muziek van een DJ in Hotel Graaf Bernstorff op 16 juni 2018 van 21.30 uur tot (17 juni) 1.00 uur bij een besloten
partij. (13-06-2018)

Evenementenvergunning eilander strúnmarkten
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor eilander strúnmarkten op de
donderdagavonden in juli en augustus van 2018. De strúnmarkten worden gehouden in de Willemshof en de Nieuwestreek
plus delen van de Reeweg en de Middenstreek. (07-06-2018)
Wegafzetting Strúnmarkten
In verband met de strúnmarkten zullen op de donderdagavonden 12, 19 en 26 juli en op 2, 9, 16, 24 en 30 augustus 2018
wegen worden afgesloten op de volgende locaties: Reeweg thv VVV, ingang Nieuwestreek vanaf de Langestreek en
Middenstreek thv Boersma’s appartementen. De Torenstreek blijft vrij toegankelijk vanaf de Middenstreek. De Paaslandweg
blijft vrij toegankelijk vanaf de Reeweg vanaf zuid. De afzettingen worden geplaatst tussen 19.00 en 21.00 uur. In verband
met de opbouw van de kramen wordt de Nieuwestreek vanaf 18.00 uur afgesloten. (07-06-2018)
Evenementenvergunning Lustrum VV De Monnik
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor de lustrumviering van VV De Monnik op 23
juni 2018 tussen 10.30 en 22.00 uur. (07-06-2018)
Evenementenvergunning Buitentheater Masquerade
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor een theatervoorstelling op 14 juli 2018 door
Masquerade Theater, op locatie (paardenbak Westerburenweg). (07-06-2018)
Evenementenvergunning Concours Hippique
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor de 50e editie van het concours hippique, te
houden aan de Langestreek (dinsdag 10 juli 2018, ringrijden) en aan de Knuppeldam (dinsdag 10 juli 2018, draverijen en
woensdag 11 juli 2018 Concours Hippique). 07-06-2018)
Wegafzetting Concours Hippique
In verband met het concours hippique zullen de wegen worden afgesloten op de volgende locaties:




Dinsdag 10 juli wordt van 12.30 uur tot 16.30 uur de Knuppeldam vanaf de Langestreek tot hoek Rijspolder afgesloten
voor alle motorvoertuigen (uitzondering Arriva). Fietsers en wandelaars kunnen passeren of route kiezen via de
Aisterbun.
Dinsdag 10 juli worden van 18.30 uur tot 21.00 uur Langestreek (tussen Nieuwestreek en Karelspad), Karelspad,
Torenstreek (tussen Langestreek en Middenstreek) Nieuwestreek en Middenstreek afgesloten (uitzondering Arriva
Nieuwestreek)
Woensdag 11 juli wordt van 10.30 uur tot 16.00 uur de Knuppeldam vanaf de Langestreek tot hoek Rijspolder
afgesloten voor alle motorvoertuigen (uitzondering Arriva). Fietsers en wandelaars kunnen passeren of route kiezen via
de Aisterbun. (07-06-2018)

Omgevingsvergunning Voorstreek 32
De omgevingsvergunning voor het bouwen van een lytj'hus is verleend. (13-06-2018)
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.

