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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 14:00 -16:00 uur
Donderdag van 14.00 -16:00 uur
Kalender
18 juli
26 juli

Schuldhulpverlening
Streekarchivaris

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.

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

Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Op woensdag 18 juli is de afdeling schuldhulpverlening in het gemeentehuis van
Schiermonnikoog aanwezig. Wij bieden u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de
medewerkers. Dit gesprek kan plaatsvinden in het gemeentehuis of indien
noodzakelijk/gewenst bij u thuis. Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling
Schuldhulpverlening in Damwoude via (0511) 426161 tussen 9:00 en 11:00 uur
(maandag t/m donderdag).

Een nieuwe naam voor het nieuwe informatiecentrum van
Natuurmonumenten en de VVV
De voorbereidingen voor het nieuwe informatiecentrum van Natuurmonumenten en de
VVV zijn in volle gang. Op 5 juli jl. heeft een bewonersavond plaatsgevonden over het
voorlopig ontwerp van het nieuwe informatiecentrum van Natuurmonumenten en de VVV
op de locatie Reeweg 9.
De stuurgroep Centrum Gastvrij Schiermonnikoog heeft gemerkt dat veel mensen
ideeën hebben over mogelijke namen voor dit nieuwe centrum en nodigt u daarom uit
een suggestie voor een naam in te dienen. De stuurgroep heeft in het voortraject al twee
namen ontvangen, te weten:
- Eilander Ambassade
- Eilandhuis
U kunt aangeven of u een voorkeur heeft voor één van deze beide namen of een
suggestie voor een andere naam doen. U heeft hiervoor tijd tot en met vrijdag 20 juli.
Voorwaarden waaraan een naam in ieder geval dient te voldoen:
de naam dient maatschappelijk aanvaardbaar te zijn;
de naam is niet in strijd met de identiteit van Natuurmonumenten en de VVV;
de naam moet goed leesbaar zijn en goed uit te spreken;
leestekens worden niet weergegeven.
Een jury zal de ingezonden namen beoordelen en een keuze maken. De leden van de
jury zijn Monique Talsma, Arend Maris, Roland Sikkema en Mia Michels (juryvoorzitter).
Graag ontvangt de stuurgroep uw suggesties uiterlijk 20 juli a.s. in de brievenbus van het
bezoekerscentrum aan de Torenstreek of via e-mail m.michels@ivn.nl
Vóór 1 augustus a.s. hoopt de stuurgroep de definitieve naam bekend te maken.
Stuurgroep Centrum Gastvrij Schiermonnikoog

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.

Informatie en activiteiten Welzijnswerk
Koffieochtend in het COS
Elke dinsdagochtend organiseert Welzijnswerk een koffieochtend. Inwoners van Schiermonnikoog van 55+ zijn van
harte welkom om 10 uur in het Cultureel Ontmoetings Centrum. Gezellig even bijkletsen onder het genot van een
kopje koffie. Komt u ook gezellig langs?

Bekendmakingen
Brandoefening in de wijk
Hoe kun je brand voorkomen? Wat te doen als er toch brand uitbreekt? Op dinsdag 24 juli 2018 om 20.00 uur houdt
de brandweer een demonstratie in het Koningshuis aan de Nieuwestreek 1 te Schiermonnikoog. U kunt de oefening
bijwonen en deze avond uw vragen aan de brandweer stellen. (07-07-2018)
Melding Activiteitenbesluit Milieu Reeweg 23
Er is een melding ontvangen voor het plaatsen van een bovengrondse dieselolietank op de locatie Reeweg 23. Voor
deze melding gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open.
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of telefoon 0566-75 03 00. Bezoekadres:
J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou. (10-07-2018)
Omgevingsvergunning Vuurtorenpad 9
De aanvraag omgevingsvergunning voor de herbouw van een recreatiewoning is ingetrokken. (11-07-2018)
Omgevingsvergunning Vuurtorenpad 9
De aanvraag omgevingsvergunning voor de herbouw van een recreatiewoning is opnieuw ingediend. (11-07-2018)
Omgevingsvergunning Elimpad 12
De aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouw van een recreatiewoning is opnieuw ingediend. (11-07-2018)

Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.
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.

