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Stremming Oosterreeweg vanaf de Heereweg tot de afslag FH Gasaustraat

Openingstijden:

Vanaf maandagochtend 17 september 07.30 uur is de Oosterreeweg, het gedeelte
tussen de Heereweg en de afslag FH Gasaustraat, afgesloten voor alle verkeer. De weg
wordt gerenoveerd. Naar verwachting duren de werkzaamheden ca. 3 weken. De
werkzaamheden duren langer dan normaal omdat de aannemer aan beide kanten van
de weg een damwand plaatst. Hierdoor kan de weg niet langer wegzakken naar de
sloot.

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Busroutes en bushaltes tijdens de afsluiting van een gedeelte van de
Oosterreeweg

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 sep
20 sep
17/21
sep
3 okt

Raadsvergadering
Streekarchivaris
Militaire oefening
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.

Vanaf maandagochtend 17 september vinden tijdens de wegwerkzaamheden de
volgende wijzigingen plaats in de busroutes en de plek van twee bushaltes:
Bussen vanaf de veerboot:
 Lijn 1 (bus naar het strand bij paal 3) rijdt via de Herdersdam in plaats van langs de
Oosterreeweg;
 De halte Oosterreeweg/Herberg Rijsbergen wordt verplaatst naar de kruising
Oosterreeweg/Langestreek;
 De halte FH Gasaustraat (alleen uitstaphalte) komt te vervallen. De vervangende
halte is de bushalte Reeweg/Centrum;
Bussen naar de veerboot: geen aanpassingen.

Woensdag 19 september 2018 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 19 september 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 19 september weer
aanbieden. De bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De bekende
“chemokar” haalt het afval bij u op. Plaats het KCA voor 10.00 uur ’s morgens langs de
weg.
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.

Militaire oefening
Van 17 tot en met 21 september 2018 wordt er een geplande militaire oefening
gehouden. Deze zal zich voornamelijk afspelen op het militaire oefenterrein De
Marnewaard maar waarbij ook geoefend wordt in het gebied tussen Dokkum en Winsum
in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening waarbij er in dit gebied
vliegbewegingen van straaljagers en drones en ook grondbewegingen over openbare
wegen waarneembaar kunnen zijn.
Mocht u van deze oefening schade ondervinden dan kunt u dit melden bij:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 - 2180420
jdvclaims@mindef.nl
Van 24 tot en met 28 september en van 29 oktober tot en met 2 november 2018 zijn er
ook militaire oefeningen gepland. Meer hierover in volgende nieuwsbrief.

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Onderstaande activiteiten zijn bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. Voor bepaalde activiteiten
moet u zich opgaven bij Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.
Koffieochtend 2 oktober
Dinsdagochtend 2 oktober is het koffiedrinken niet in het COS in verband met het Kamermuziekfestival.
We gaan dan om 10.00 uur koffiedrinken in het Koningshuis.
Eten bij Van der Werff
Wanneer:
woensdag 3 oktober
Tijd:
11.30 uur
Eigen bijdrage: € 8,00
Opgeven voor 1 oktober
Spelletjesmiddag Dorpshuis
Wanneer:
donderdag 18 oktober
Tijd:
15.00 uur
Eigen bijdrage koffie/thee € 1,00
Verslag uitje naar de Eendenkooi
Zaterdagochtend 8 september zijn we met een groepje naar de open dag van de eendenkooi geweest. Theun Talsma
nam ons mee naar zijn paradijs…wat is het daar prachtig. Hij vertelde ons over vroeger en hoe ze toen de eenden
vingen. Ook kon hij heel mooi vertellen over hoe het er in de oorlog aan toe ging rondom de Kooiplaats. Na de
rondleiding stond er koffie en thee met wat lekkers voor ons klaar. Bedankt voor de gezellige ochtend, familie Talsma.
Verslag koffieochtend in het Koningshuis
Woensdag 12 september hebben we met een groep van twintig personen gezellig koffie gedronken in het Koningshuis.
Joyce van Bon van ’t Heer en Feer was er om ons rond te leiden en vragen te beantwoorden. De sfeervolle ruimte was
goed ingedeeld, er was genoeg ruimte om koffie te drinken en door de fotoboeken te bladeren. In de filmzaal werd een
film vertoond over de walvisvaart. Het was een hele leuke ochtend in huiskamersfeer. We komen graag nog een keer op
verhaal in het Koningshuis. Bedankt Joyce voor de gastvrijheid!

WMO-loket
Dinsdag 18 september is het WMO-loket gesloten. Donderdag 20 september is het WMO-loket weer geopend van 14.00
tot 16.00 uur. Esther Sarpathie is dan aanwezig. U kunt bij haar terecht voor vragen over wmo en welzijn.
.

Bekendmakingen
Incidentele festiviteit It Aude Beuthus
Op 16 september 2018 zal er in café It Aude Beuthús aan de Nieuwestreek nr. 6 te Schiermonnikoog versterkte muziek
van een DJ ten gehore worden gebracht van 20.00 tot uiterlijk 1.00 uur. (11-09-2018)
Incidentele festiviteit Strandpaviljoen De Marlijn
Op 15 september 2018 van 20.00 tot 01.00 uur zal mechanische (versterkte) muziek door een DJ ten gehore worden
gebracht in Strandpaviljoen de Marlijn. (12-09-2018)
Omgevingsvergunning Sinteblom 11
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een kastanjeboom in de tuin van het perceel Sinteblom 11.
(12-09-2018)
Omgevingsvergunning Reeweg 7
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor interne aanpassing. (12-09-2018)

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.

