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Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Milieustraat gesloten
Op vrijdag 29 juni is de milieustraat gesloten.

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 14:00 -16:00 uur
Donderdag van 14:00 -16:00 uur
Kalender
3 juli
5 juli

11 juli
13 juli
18 juli

Raadsvergadering
Informatieavond
bezoekerscentrum in
COS
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Commissie
Bezwaarschriften
Schuldhulpverlening

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.

WMO-Loket gesloten op 2 juli
Op 2 juli is het wmo-loket gesloten. Voor dringende zaken kunt u de voicemail inspreken
wij bellen dan zo spoedig mogelijk terug.

Beheer gemeentelijke gebouwen
In juni 2018 is de samenwerking tussen de gemeente Schiermonnikoog en de gemeente
Ameland verder versterkt. De gemeente Ameland gaat via hun woningbedrijf het
onderhoud en beheer uitvoeren van de gemeentelijke gebouwen van Schiermonnikoog.
De gebouwen blijven wel in bezit van de gemeente Schiermonnikoog. Het gaat hierbij
om enkele woningen, garageboxen, bedrijfspanden of andere gemeentelijke gebouwen.
Bent u huurder of beheerder van een gemeentelijk gebouw? Dan heeft u reeds een brief
ontvangen van de gemeente Ameland. Voor vragen of klachten over het gehuurde kunt
u voortaan ook bij de gemeente Ameland terecht via telefoonnummer 0519-555 555.
Bovenstaande geldt niet voor huurwoningen in bezit van WoonFriesland.

Inwerpsysteem afvalcontainers
In de vorige nieuwsbrief is melding gemaakt van een nieuw inwerpsysteem voor een
aantal afvalcontainers. Naar aanleiding van veel klachten over de slechte werking ervan
heeft OMRIN dit systeem weer vervangen door het “oude” mechanisme.
Hoe werkt het systeem?
 druk op de startknop totdat u een pieptoon hoort;
 houd uw tag tegen de paslezer (dus niet het schermpje), u hoort dan een klik;
 open de trommel en plaats de huisvuilzak erin;
 sluit de trommel.

Huurwoning beschikbaar Kerkelaantje 4
Er komt per direct een huurwoning beschikbaar. Het is een woning met een netto
huurprijs van € 579,54. Inclusief servicekosten van € 5,61 en elektra voor de algemene
gemeenschappelijke ruimte van € 5,50, komt de bruto huurprijs op € 590,65. 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?

3
8.58m², 15.68m² en 20.88m²
26.95m²²
7.79m²
7.46m²
Nee
Tuin, Terras
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 1 juli 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.

Waddeneilanden tegen het opschroeven van de gaswinning uit kleine velden
Dit schrijft het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden in een brief aan Minister Wiebes, naar aanleiding van zijn
brieven aan de Kamer, waarin de Minister de Kamer informeert over de herijking van het kleine veldenbeleid en het
afbouwen van de gaswinning rond het Groningenveld.
De Minister kiest bij de kleine velden voor een gestage afbouw, maar geeft aan gas te willen blijven winnen zolang en
in zoverre gas nog nodig is.
Naar de mening van de gezamenlijke Waddeneilanden wordt in de brief verhuld gezegd dat de exploratie van kleine
velden wordt opgeschroefd om in Groningen minder gas te winnen. In de Voorjaarsnota wordt dit cijfermatig vertaald
naar een aanzienlijke omvang.
Dit betekent dat de druk op de gaswinning in en rondom het Waddengebied zal toenemen.
De gezamenlijke Waddeneilanden vinden het idee om de exploratie van kleine velden in en rondom de
Waddeneilanden op te schroeven hoogst ongelukkig en spreken hun zorg uit dat de economie van de
Waddeneilanden ernstige schade dreigt op te lopen.
De rust en ruimte van De Waddeneilanden, de status van Werelderfgoed Waddenzee, Natura 2000-gebied en de
Nationale Parken Texel en Schiermonnikoog is onverenigbaar met gasboringen op korte afstand van de eilanden.

Informatieavond over nieuw te realiseren bezoekerscentrum
Op donderdag 5 juli om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het COS over het nieuw te realiseren
informatiecentrum van Natuurmonumenten en VVV.
De initiatiefnemers (Natuurmonumenten, VVV, Nationaal Park Schiermonnikoog, gemeente Schiermonnikoog en het
huidige bezoekerscentrum) hebben de afgelopen maanden een aantal stappen gezet richting de realisatie van de
plannen. Wij willen u graag bijpraten en u de gelegenheid bieden vragen te stellen.
Agenda
19.30 uur zaal open, ontvangst met koffie en thee
20.00 uur welkom en opening door de voorzitter
 presentatie van het verder uitgewerkte ontwerp door architect Nynke-Rixt Jukema
 stand van zaken procedure bestemmingsplan door Anton Baarda
 gelegenheid tot het stellen van vragen en meegeven van suggesties
21.30 uur afsluiting bijeenkomst met een drankje
Wij hopen op een grote opkomst en zien uit naar een inspirerende avond.
De stuurgroep Centrum Gastvrij Schiermonnikoog.

Informatie en activiteiten Welzijnswerk
Koffie ochtend in het COS
De koffie ochtend is volgende week op woensdagochtend 27 juni om 10.00 uur in het COS. Dit in verband met het
uitje naar de Balg op dinsdag 26 juni.

Openingstijden kantoor Welzijn
Het kantoor van Welzijn is niet op vaste tijden geopend. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen
naar 06-11747822.

Bekendmakingen
Zie volgende bladzijde

Bekendmakingen
Raadsvergadering 3 juli 2018
Op dinsdag 3 juli 2018 wordt om 20.00 uur een raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 19 juni 2018
Mededelingen

6.
7.
8.

Besluitvormend deel
Nota gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2018-2021
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2021
Instemmingsverklaring aanvraag vangnetuitkering BUIG 2017

9.
10.
11.
12.
13.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Vragenuur
Sluiting

U kunt de vergaderingen volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune . Alle
raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Melding klein evenement FH Gasaustraat 26
Workshops en voorstellingen Afrikaanse dans en muziek op:
 Woensdag 1 augustus 2018 van 19.30-21.00 uur
 Vrijdag 3 augustus 2018 van 15.00-18.00 uur
 Zaterdag 4 augustus 2018 van 08.30-12.30 en 15.00-18.00 uur
 Zondag 5 augustus 2018 van 08.30-12.30 en 15.00-18.00 uur
Melding klein evenement Beukenootje Reeweg
Concert muziekvereniging IN op maandag 25 juni van 20.00 uur tot 21.30 uur. (21-06-2018)
Melding incidentele festiviteit (muziek)
Live Muziek door Simpel Zat van 21.30-01.00 uur op 6 en 7 juli 2018 in Café It Aude Beuthus. (21-06-2018)
Omgevingsvergunning Martjeland 3
De omgevingsvergunning is aangepast en verleend. (07-06-2018)
Omgevingsvergunning Middenstreek 16
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel.(20-06-2018)
Omgevingsvergunning Willem Dijkstraat 10
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een overkapping. (20-06-2018)
Omgevingsvergunning Tjebbeglop 4
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een wijziging op een reeds verleende vergunning. (21-06-2018)
Omgevingsvergunning Badweg 145 (strand)
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor plaatsen van een podium met berging (tijdelijk) (21-06-2018)
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.

