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Openingstijden:

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 12 december. U kunt een afspraak maken met Ineke
van Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het bestuurssecretariaat, telefonisch
(0519) 535050 of via e-mail bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

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

Inzamelen oud papier op 12 december

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

Geen raadsvergadering op 11 december

WMO loket
Maandag van 14:00 -16:00 uur
Donderdag van 14.00 -16:00 uur
Kalender
12 dec
12 dec
19 dec

Spreekuur college (op
afspraak)
Oud papier
Inzameling KCA

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.

In verband met Klozum (5 december) wordt het oud papier ingezameld op 12 december.
Op 11 december is er geen raadsvergadering. De eerstvolgende is op 22 januari 2019.

Woensdag 19 december 2018 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 19 december 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 december 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.

Huurwoning beschikbaar Oosterreeweg 14
Er komt per 9 januari 2019 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven.
Het is een woning met een netto huurprijs van € 458,58. Inclusief servicekosten van €
12,61 komt de bruto huurprijs op € 471,19. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Deze ontvangt u over de netto huurprijs. Oosterreeweg 14 is een woning op de eerste
verdieping en is bereikbaar via een galerij. Op de website vindt u een plattegrond van de
woning. Deze is van de woning Oosterreeweg 16, de plattegrond van de woningen zijn
echter gelijk.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2
11,38 en 4,56 m2
18,48 m2
7,07 m2
Ja
Ja (30,6 m2)
balkon

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden
onder 'direct regelen' op onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u
hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis.
Reageren kan tot en met 16 december 2018 aanstaande. U kunt alleen reageren op
deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Voor het huren
van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische
en/of maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.
Toewijzen
Tussen sluiting van de reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee
weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.

Streekarchivaris niet aanwezig
De streekarchivaris is niet aanwezig op 13 december. De eerstvolgende keer zal in
januari 2019 zijn

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Onderstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij
Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.
Spelletjesmiddag Dorpshuis
Wanneer: Donderdag 13 december
Tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Eigen bijdrage: Koffie/thee € 1,00
Pakjesochtend in het COS dinsdag 4 december
Op dinsdagochtend 4 december hadden we onze pakjesochtend in het COS. .
Toen we aan de koffie met speculaas zaten kwam Schiere Piet ons met een bezoekje verrassen
en had voor iedereen een pakje meegenomen. Samen zongen we nog een paar
sinterklaasliedjes om daarna te genieten van heerlijke erwtensoep met roggebrood en spek. Na
de soep ging iedereen met een goed gevulde maag weer naar huis.
Klozum in het gemeentehuis
Maandag 3 december en woensdag 5 december was er open huis in het gemeentehuis voor Klozums. Beide avonden
zaten de ouderen vol spanning te wachten. Meer dan 50 kinderklozums bezochten de ouderen in het gemeentehuis.
De kinderen hadden er veel werk van gemaakt. Wat een leuke en creatieve acts: het schaakeiland, de monniken, het
Baken Informatiecentrum, boerinnen met eilander kaas, veel brandweermannen en nog veel meer. Ook op woensdag
5 december brachten vele Klozums een bezoek aan het gemeentehuis. Ook deze avond waren er erg leuke, creatieve
en soms prikkelende acts. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben de ouderen genoten van de
optredens.
Het waren twee zeer geslaagde avonden. Bedankt Klozums en graag tot volgend jaar.

Bekendmakingen
Ontheffing schenken zwakalcoholische drank Darttoernooi 2019
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van
zwakalcoholische dranken tijdens het jaarlijkse darttoernooi op van 1 tot en met 3 maart 2019 in de Duinhoeve,
Kooiweg 2 te Schiermonnikoog. De ontheffing is op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart geldig tussen 10.00 en 18.00
uur. Op vrijdag 1 maart is de ontheffing geldig tussen 19.00 en 02.00 uur. (03-12-2018)
Omgevingsvergunning Reeweg 19
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een interne verbouw. (05-12-2018)
Omgevingsvergunning Badweg 94
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van een recreatieve voorziening. (05-12-2018)
Omgevingsvergunning Rijspolder 7
de omgevingsvergunning voor het bouwen van een recreatiewoning is verleend. (05-12-2018)
Omgevingsvergunning Middenstreek 60
De omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning/monument is verleend. (05-12-2018)
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.

