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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

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

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).

Zorg & Welzijn
Team Zorg & Welzijn

Beeldvormende
raadsvergadering
Schuldhulpverlening
Spreekuur college (op
afspraak)
Grof huisvuil en oud
papier
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.

Na enige voorbereiding is het Team Zorg & Welzijn van de gemeente Schiermonnikoog
in volle vaart van start gegaan. Samen met onze inwoners willen wij het zorg &
welzijnswerk op het eiland optimaliseren. Om dat in goede banen te leiden hebben drie
enthousiaste zorg & welzijn professionals, Brenda, Marjan en Esther, een nieuw
uitvoerend team gevormd: Team Zorg & Welzijn Schiermonnikoog. Al eerder stelden
Marjan, Brenda en Esther zich in de nieuwsbrief aan u voor. Zij zijn er voor alle
inwoners: jongeren, senioren, vrijwilligers en alle inwoners met een vraag om zorg &
ondersteuning.
Het Team Zorg & Welzijn organiseert leuke en inspirerende activiteiten zoals hieronder
aangekondigd. Ook zorgen zij voor een jaarlijks welzijn-activiteitenprogramma voor de
jeugd en voor de senioren van Schiermonnikoog.
Ook kunt u bij hen terecht met zorgvragen (ook wel Wmo-vragen genoemd). Dat kunnen
heel verschillende vragen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van:
 Wonen: o.a. aanpassingen en hulpmiddelen, herinrichtingskosten;
 Mobiliteit: o.a. vervoer, rolstoelen en loophulpmiddelen;
 Zorg: o.a. huishoudelijke hulp, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en
verslavingszorg;
 Welzijn: o.a. maatschappelijk werk, welzijnswerk, ondersteuning van mantelzorgers/
vrijwilligers, bemiddeling vrijwilligers;
 Overige zaken: schuldhulpverlening, ziektekosten, zorgverzekeringswet, financiële
bijstand.
U bent natuurlijk van harte welkom op het kantoor in het zorg- en medisch centrum, Van
Starkenborgstraat 17. Belt of mailt u ons dan eerst even. Brenda (0611747822), Marjan
(0627823007) of Esther (0627102021) of mail wmo@schiermonnikoog.nl of
welzijn@schiermonnikoog.nl

Pizzapraat voor de jeugd
Als gemeente willen we graag horen waar de jeugd van 12 tot
18 jaar van Schiermonnikoog behoefte aan heeft als het om
leuke activiteiten gaat, zoals een jongerensoos, sportactiviteiten
en een jeugdraad bijvoorbeeld.
Wij nodigen de eilander jeugd van 12 tot en met 18 jaar uit om
op dinsdag 2 oktober van 17.00 uur tot 19.00 uur in de Kittiwake te praten over wat hun
wensen en ideeën zijn. Dit doen we met een lekkere pizza!
Kom jij ook? Dinsdag 2 oktober in de Kittiwake. (wel even met je ouders overleggen)

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
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog houdende
regels omtrent privacybeleid en privacyreglement voor de gemeente Schiermonnikoog
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog hebben in de vergadering van 18 september 2018
het Privacybeleid en privacyreglement gemeente Schiermonnikoog. vastgesteld. Hierin is geregeld hoe de gemeente
omgaat met de verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeentelijke organisatie en dat het daarom gewenst is
vast te leggen hoe de gemeente omgaat met de wettelijke regels rondom privacy.
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad van de gemeente Schiermonnikoog.
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 18 september 2018 de
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad vastgesteld. Deze verordening treedt in werking
de dag na publicatie in de van gemeenteweg gebruikelijke wijzen.
Omgevingsvergunning Langestreek 23
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een berging (26-09-2018)
Omgevingsvergunning Knuppeldam 2
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor het wijzigen van de bestemming. (26-09-2018)
Omgevingsvergunning Badweg 67A
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van een logiesgebouw. (26-09-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 124
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een kippenhok. (26-09-2018)
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.

