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Openingstijden:
Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
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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
6 nov
7 nov
15 nov
16 nov

Raadsvergadering
Grof huisvuil en oud
papier
Streekarchivaris
Commissie
Bezwaarschriften

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 overheid.nl 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.

Stremming Oosterreeweg vanaf de afslag FH Gasaustraat tot de afslag
Langestreek
Vanaf maandagochtend 5 november 07.30 uur is de Oosterreeweg, het gedeelte tussen
de afslag F.H. Gasaustraat en de Langestreek, afgesloten voor alle verkeer. De weg
wordt gerenoveerd. Naar verwachting duren de werkzaamheden ca. 3 weken.
Tijdens de werkzaamheden blijven de Martha Karststraat en de Dominee Hasperstraat
bereikbaar voor de bewoners en hun (motor)voertuigen.
Hebt u na het lezen van deze publicatie of straks tijdens de werkzaamheden nog
vragen? Of verwacht u problemen door de werkzaamheden? Dan kunt u contact
opnemen met Sander Grilk (tel. 0519-535084) of Kees Boer (tel. 0519-535083).

Bus routes en bushaltes tijdens de afsluiting van een gedeelte van de
Oosterreeweg
Vanaf maandagochtend 5 november vinden tijdens de wegwerkzaamheden de volgende
wijzigingen plaats in de bus route en plek van twee bushaltes:
Bussen vanaf de veerboot:
 Lijn 1 (bus naar de Badweg) rijdt via de Herdersdam in plaats van langs de
Oosterreeweg;
 De halte Oosterreeweg / Herberg Rijsbergen wordt verplaatst naar de kruising
Oosterreeweg- Langestreek;
 De halte F. Gasaustraat (alleen uitstap halte) komt te vervallen. De vervangende
halte is de bushalte Reeweg/Centrum;
Bussen naar de veerboot:
Geen aanpassingen.

Evaluatie Watergebiedsplan Schiermonnikoog gestart
Op 21 juni jl vond er een goed bezochte informatieavond over waterbeheer plaats.
Tijdens deze avond is afgesproken dat er een evaluatie van het Watergebiedsplan
(WGP) zou plaatsvinden in combinatie met de evaluatie van het Beheer en
Inrichtingsplan van het Nationaal Park (BIP+).
Gelijktijdig met de nieuwsbrief van deze week ontvangt u hier meer informatie over.

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Onderstaande activiteiten zijn bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op
Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij Brenda Scheper via
welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Herfstdiner bij de Ware Jacob
Wanneer:
dinsdag 6 november
Tijd
16.00 uur
Eigen bijdrage: € 12,50 voor een driegangendiner inclusief één consumptie.
Maximaal 15 personen.
Er is een speciaal menu voor ons samengesteld. Heeft u dieetwensen? Geef dit dan aan
bij het aanmelden.

Spelletjesmiddag Dorpshuis
Wanneer:
donderdag 15 november
Tijd:
15.00 uur
Eigen bijdrage koffie/thee € 1,00

Dag van de mantelzorg dinsdag 13 november 2018
De gemeente Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land organiseren
de Dag van de mantelzorg op dinsdag 13 november 2018.
Bent u mantelzorger of vrijwilliger in de zorg op Schiermonnikoog dan bent u van
harte welkom in de Koffiekajuit aan de Langestreek. Van 14.00 tot 15.30 uur kunt u een kijkje nemen in het winkeltje
van het hulpmiddelencentrum dat hier die middag staat. Vervolgens maken we er van 15.30 tot 17.30 uur een
gezellige én interessante middag van. We besteden aandacht aan hulpmiddelen bij alledaagse handelingen. Verder
haalt de heer S. Schut herinneren op aan het prachtige Schiermonnikoog.
Wanneer: dinsdag 13 november
Waar:
De Koffiekajuit
Tijd:
14.00-15.30 (winkeltje hulpmiddelencentrum)
15.30-17.30 (gezellige middag)
U komt toch ook? Aanmelden kan nog tot 6 november via e-mail wmo@schiermonnikoog.nl of telefonisch via 0611747797 (mw M. Sanou) of 06-11747822 (mw B. Scheper).

Bekendmakingen
Commissie Bezwaarschriften 16 november 2018
Op 16 november 2018 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een
hoorzitting. De commissie begint om 11 uur met de behandeling van het bezwaarschrift. De behandeling van
bezwaarschriften is in beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten om de hoorzitting achter gesloten deuren
te laten plaatsvinden.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Carina
Smid, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 529 (gemeente Ameland)
Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog (2e wijziging 2018)
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 16 oktober 2018 besloten de
verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog 2009 (2e wijziging 2018) vast te
stellen. Deze verordening treedt in werking op de dag nadat dit besluit is gepubliceerd.
Melding klein evenement, intocht Sinterklaas
Op zaterdag 24 november 2018 rond 14.00 uur wordt Sinterklaas verwacht op de Veerdam van Schiermonnikoog.
(01-11-2018)
Omgevingsvergunning Reddingsweg 36
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van een woning. (31-10-2018)
Omgevingsvergunning M.J. Tuntelerstraat 1
De beslissingstermijn voor de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel is met max. 6 weken
verlengd. (31-10-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 23
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een berging is verleend. (31-10-2018)
Omgevingsvergunning Elimpad 2
De omgevingsvergunning voor het vervangen van het dak is verleend. (31-10-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 94
De omgevingsvergunning voor de verbouw van een horecagebouw is verleend. (31-10-2018)
Omgevingsvergunning kappen Zevenhuizen 5
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van een Es op het perceel
Zevenhuizen 5. De boom heeft de Essentakziekte/Essentaksterfte. Tegen deze boomziekte bestaat geen remedie.
Ook is de ziekte zodanig gevorderd dat de boom moet worden gekapt. (31-10-2018)
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.

