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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
2 okt
3 okt
3 okt
3 okt
4 okt

Raadsvergadering
Schuldhulpverlening
Oud papier en Grof
huisvuil
Spreekuur college
(op afspraak)
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.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend
tussen 9 en 10 uur. Het spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen
over onderwerpen die spelen in onze gemeente.
Het eerstvolgende spreekuur is op 3 oktober. U kunt een afspraak maken met Ineke van
Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het bestuurssecretariaat (Mariska of
Jacqueline), telefonisch (0519) 535050 of via e-mail
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Nieuwe werkwijze gemeenteraad
De gemeenteraadsleden vinden het belangrijk om zich nog beter te laten informeren en
burgers nog meer te betrekken alvorens ze beslissingen nemen. Dit staat ook
beschreven in het Startdocument 2018-2022. Daarom gaat de raad op een andere
manier werken.
Vanaf oktober vindt er regelmatig een openbare beeldvormende raadsbijeenkomst
plaats. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen deskundigen, burgers en belanghebbenden
toehoren en spreken. Ook kan een beeldvormende raadsbijeenkomst bestaan uit
bijvoorbeeld een bezoek aan een bedrijf of terrein. Na de beeldvormende, informatieve,
bijeenkomst volgt de gewone raadscyclus met een opiniërende en daarna
besluitvormende vergadering.
Tijdens de eerste beeldvormende bijeenkomst laat de raad zich informeren over het
Streekwerk en over het beleid Lytje húzen.

Verkeer en vervoer
Het bewaken van het autoluw karakter en het vergroten van de verkeersveiligheid op
Schiermonnikoog staan hoog op de bestuurlijke agenda. Binnenkort gaan we met
inwoners praten over verkeer en vervoer op Schiermonnikoog. Hiervoor nodigen wij, in
twee verschillende bijeenkomsten, professionele weggebruikers, inwoners van
Schiermonnikoog en andere belangstellenden uit.
Over dit onderwerp zijn in het recente verleden vele gesprekken gevoerd, notities
geschreven en rapporten verschenen. Dat gaan we niet opnieuw doen. Wel willen we
samen kijken naar de oplossingsrichtingen die in het verleden zijn onderzocht en
voorgesteld (maar niet uitgevoerd). Daarbij nemen we ook de voor- en nadelen van
bepaalde maatregelen mee. Tot slot bespreken we waar we nu staan en welke richting
we nu op zouden kunnen gaan.

Weg- en rioolrenovatie
Vanaf maandag 24 september zijn de volgende wegen en kruisingen (tijdelijk) afgesloten
voor alle verkeer:





Kruising Willem Dijkstraat/FH Gasaustraat
maandag 24 september en dinsdag 25 september
Willem Dijkstraat vanaf de afslag FH Gasaustraat tot aan de kruising
Paaslandweg/Burg v.d. Bergstraat
dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 september;
Kruising Willem Dijkstraat/Burg. v.d. Bergstraat/Paaslandweg
donderdag 27 september en vrijdag 28 september
Burgemeester v.d. Bergstraat
vanaf vrijdag 28 september tot en met in ieder geval vrijdag 19 oktober.

Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Op woensdag 3 oktober 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).

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2018
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 59,91 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2018.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
 De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
 De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
 In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
 De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op www.schiermonnikoog.nl. Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student. Als bijlage dient u hierbij Bericht nr. 1 studiefinanciering van Dienst Uitvoering
Onderwijs in, waarop staat of en over welke periode het recht op het reisproduct bestaat.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2017 vragen wij u naar het bericht van studiefinanciering 2017
nr. 1 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel 2017 recht op het
studentenreisproduct bestaat of over een kortere periode. Voor de beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u
het juiste bericht aanlevert. Het bericht kunt u digitaal via ‘mijn Duo’ downloaden.
Indien in de loop van het kalender jaar zaken wijzigen, dient u mogelijk ook de recentere berichten van DUO mee te
sturen.

Militaire oefeningen
Van 24 tot en met 28 september en van 29 oktober tot en met 2 november 2018 zijn er militaire oefeningen gepland in
het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen. Beide oefeningen
zijn identiek. Het betreft een oefening waarbij er in dit gebied met en straaljager F-16 gevlogen wordt en er
grondbewegingen over openbare wegen waarneembaar zullen 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

Training Koninklijke Luchtmacht
Van 24 september tot en met 28 september 2018 trainen F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht boven Vlieland. De
vluchten vinden plaats in de ochtend en de middag, met uitzondering van vrijdagmiddag. Voor informatie over
vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor klachten kunt u
eveneens terecht op de website van Defensie.

Presentatie Wetterskip
Voor de zomer hield het Wetterskip een presentatie over de waterhuishouding op Schiermonnikoog. Zij lieten daar een
presentatie zien. Die presentatie is ook te vinden op onze website onder nieuws.

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

WMO-loket
Informatie of vragen?
Het WMO-loket is geopend op dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kom gerust eens langs voor
informatie of vragen. Telefonisch kunt u het WMO-loket bereiken via: 06-11747797. Bij geen gehoor of spoed graag de
voicemail inspreken, dan nemen wij contact met u op.
.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 2 oktober 2018
Op dinsdag 2 oktober wordt om 20.00 uur een raadsvergadering gehouden in het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
2.

3.

Opening
Vaststellen agenda
Beeldvormend
Streekwerk Waddeneilanden (20.00 - 20.30 uur)
-presentatie door de heer D. Holwerda, gebiedscoördinator Streekagenda Waddeneilanden
-insprekers
-vragen van raadsleden

4.

Beleid lytje húzen (20.30 – tot uiterlijk 22.00 uur)
-presentatie door de heer H. Kootstra en mevrouw A. Hartman,
beide van bureau Sandra van Assen Stedenbouw
-insprekers
-vragen van raadsleden

5.

Sluiting

Dit betreft een beeldvormende vergadering, waarin de raadsleden worden geïnformeerd over diverse onderwerpen.
Belangstellenden zijn van harte welkom als toehoorder. U kunt inspreken over een onderwerp op de agenda. Degene
die van dit recht gebruik wil maken, meldt dit tenminste 24 uur voor het begin van de vergadering aan de griffier, onder
vermelding van haar/zijn naam en het agendapunt.
Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
De vergadering wordt uitgezonden via SchiermonnikoogTV en internet. Eventuele afbeeldingen bij de presentaties, zijn
door technische beperkingen van de camera’s, waarschijnlijk lastig te volgen via tv/internet.
Incidentele festiviteit Strandpaviljoen De Marlijn
Op 22 september 2018 van 20.00 tot 01.00 uur zal mechanische (versterkte) muziek door een DJ ten gehore worden
gebracht in Strandpaviljoen de Marlijn. (20-09-2018)
Willemshof 11B, aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats
Het college heeft besloten de parkeerplaats gelegen voor de woning Willemshof 11B aan te wijzen als
gehandicaptenparkeerplaats voor het voertuig met kenteken 6-VGH-77. (20-09-2018)
Omgevingsvergunning Elimpad 2
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vernieuwen van de kap van een recreatiewoning. (19-092018)
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.

