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Tarief toeristenbelasting 2019
Op 6 november 2018 heeft de gemeenteraad de tarieven voor de toeristenbelasting
vastgesteld voor het jaar 2019. Het tarief voor de toeristenbelasting zal in 2019 € 1,58
gaan bedragen voor nachtverblijf. Voor dagverblijf is dat € 1,79.

Wegwerkzaamheden
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
27 nov
28 nov
29 nov
19 dec

Raadsvergadering
Spreekuur college (op
afspraak)
Streekarchivaris
Spreekuur
WoonFriesland

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.

Oosterreeweg weer open
De Oosterreeweg is vanaf vrijdag 23 november weer toegankelijk voor alle verkeer. De
aannemer heeft de weg volledig gerenoveerd en opnieuw bestraat.
Van Starkenborghstraat vanaf maandag 26 november afgesloten
Maandag 26 november beginnen de wegwerkzaamheden aan de Van
Starkenborghstraat. De aannemer begint vanaf de Oosterreeweg en gaat de weg opnieuw
bestraten. Gedurende de werkzaamheden, die naar verwachting 2 weken gaan duren, is
de weg afgesloten voor alle verkeer.

Brandveiligheid, vergunning of melding
Gebouweigenaren en/of gebruikers zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de
voorschriften voor brandveilig gebruik. Hiervoor moet u een omgevingsvergunning
aanvragen of een melding doen.
Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn
vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De regels voor brandveilig gebruik zijn op al het
gebruik van toepassing.
Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een gebouw of
bouwwerk:
• bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen
wordt verschaft. Bijvoorbeeld in een hotel, pension of kampeerboerderij;
• dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar, bijvoorbeeld in
een basisschool of kinderdagverblijf ; of
• dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte
personen, bijvoorbeeld door dagopvang.
Een gebruiksmelding is van toepassing wanneer:
• in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven.
Bijvoorbeeld een horecaonderneming, een sportkantine, e.d.;
• een woning kamergewijs wordt verhuurd.
Zowel een aanvraag voor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik als een
gebruiksmelding kunt u via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) doen.
Wanneer een vergunning is afgegeven of melding is gedaan voert de brandweer, afdeling
risicobeheersing vervolgens periodiek controles uit.
Meer informatie kunt u vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/brandveilig-gebruik-gebouwen
Heeft u vragen over welke gegevens u voor een vergunning of melding moet aanleveren,
neem dan contact op met de gemeente.

Zorg & Welzijn
Activiteiten voor ouderen
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.

Kinderklozumavond in het gemeentehuis
Wanneer: Maandag 3 december (graag opgeven vóór 27 november)
Tijd:
17.00 uur
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Voor deze activiteit vragen wij geen eigen
bijdrage.

Klozumavond in het gemeentehuis
Wanneer: Woensdag 5 december (graag opgeven vóór 27 november)
Tijd:
20.00 uur
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Voor deze activiteit vragen wij geen eigen bijdrage.

Pakjesochtend in het COS
Wanneer: Dinsdag 4 december (graag opgeven vóór 27 november)
Tijd:
10.00 uur
Kosten:
€ 6,00 p.p. (voor koffie/thee, erwtensoep en een cadeautje)

Activiteiten voor de jeugd
Pizzapraat voor jeugd van 12 t/m 16 jaar
Op dinsdag 27 november 2018 is de tweede pizzapraat voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar.
Pizzapraat is er om mee te denken en mee te praten over de jeugdactiviteiten. We gaan samen aan de slag met
jullie ideeën en daar hoort natuurlijk een lekkere pizza bij.
Graag zien we jullie op 27 november om 17.00 uur in de Kittiwake.

Bekendmakingen
Collectieve festiviteiten 2019
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat op de volgende dagen de normaal geldende
geluidsvoorschriften voor horeca-inrichtingen niet van toepassing zijn. Dit betekent voor de woonomgeving dat op
deze dagen enige geluidsoverlast valt te verwachten. Gedurende deze collectieve festiviteiten moeten de
horecaondernemers wel de redelijkerwijze mogelijke maatregelen treffen om overlast te voorkomen.
Hierbij maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog bekend dat zij in hun vergadering
d.d. 6 november 2018 op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog het
volgende hebben besloten:
Als collectieve festiviteiten voor het jaar 2019 voor de gehele gemeente aan te wijzen:
 Koningsdag op zaterdag 27 april 2019 van 20.00 tot 03.00 uur;
 Kallemooi van zondag 9 juni tot en met dinsdag 11 juni 2019 dagelijks van 20.00 tot 03.00 uur;
 Oud en nieuw, de nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020, van 20.00 tot 03.00 uur.
Inrichtingen die vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer kunnen van deze
collectieve festiviteiten gebruik maken.
De volgende algemene voorwaarden gelden:
a) De festiviteit dient binnen de inrichting plaats te vinden, dus niet op het terras of elders buiten de inrichting
(ramen en deuren gesloten);
b) Voorkomen dient te worden dat overmatige of onnodige hinder ontstaat;
c) Bij overmatige of onnodige hinder hebben de politie en de gemeente door of namens het college van
burgemeester en wethouders, de mogelijkheid in te grijpen. De aanwijzingen die daarbij worden gegeven dienen te
worden opgevolgd;
d) De gebruiksvergunning die op de inrichting van toepassing is blijft tijdens de aangewezen dagen van toepassing;
hierbij is onder meer het maximum aantal bezoekers en het vrijhouden van de nooduitgangen van belang.
Voor meer informatie: afdeling publiekszaken, telefoonnummer 0519-535050.
Omgevingsvergunning Rijspolder 62
De omgevingsvergunning voor het geheel vernieuwen van een recreatiewoning is verleend. (14-11-2018)
Omgevingsvergunning Noorderstreek 29
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanbouwen van een overkapping bij een
recreatiewoning. (21-11-2018)
Melding Activiteitenbesluit Milieu Reddingsweg 38
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat onderstaande melding is ontvangen:
Mts. Holwerda – Van der Bijl, Reddingsweg 38, 9166 PD Schiermonnikoog op 2 januari 2018 (met aanvullingen op 6 juni, 11
juni en 18 september 2018) in verband met het in gebruik hebben van een mobiele mestscheider op de locatie Reddingsweg 38
te Schiermonnikoog.
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. (22-11-2018)
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.

