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Containers spoelen aan op Schiermonnikoog

Openingstijden:

Opruimen
Helpen met opruimen kan op de volgende manier: bij de strandovergangen Noderstraun
en de Marlijn staan vuilniszakken en containers klaar. Het afval kunt u op het strand op
hopen verzamelen. Deze worden door verschillende voertuigen opgehaald en
weggebracht.
Blijf wel alert op gevaarlijke stoffen. Bel dan direct 112. De politie is vrijwel doorlopend
op het strand en controleert verdachte materialen.

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

In de nacht van 1 op 2 januari verloor een containerschip een deel van de lading op de
Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden. Tot nu toe spoelden drie containers op
Schiermonnikoog aan. Ook spoelde er veel los materiaal aan. De verwachting is dat er
de komende tijd opnieuw veel aanspoelt.

WMO loket
Maandag van 14:00 -16:00 uur
Donderdag van 14.00 -16:00 uur
Kalender
16 jan
16 jan
22 jan

Schuldhulpverlening
Spreekuur
WoonFriesland
Vergadering
gemeenteraad

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.

Planning raadsvergaderingen 2019
De gemeenteraad vergadert in 2019 op:
22 jan
5 feb (beeldvormend)
26 feb
5 mrt (beeldvormend)
26 mrt
2 apr (beeldvormend)
16 apr
7 mei (beeldvormend)
21 mei
4 jun (beeldvormend)
18 jun

2 jul (alleen besluitvormend)
20 aug (facultatief)
17 sep
1 okt (beeldvormend)
15 okt
29 okt (beeldvormend)
5 nov (begroting)
19 nov (facultatief)
3 dec (beeldvormend)
17 dec

Planning ophalen klein chemisch afval
Ook in 2019 haalt de chemokar elk kwartaal klein chemisch/gevaarlijk afval op. Dit
gebeurt op de volgende data: 20 maart, 19 juni, 18 september, 18 december.
Bij Spar Brunekreef kunt u bepaalde soorten afval (onder andere batterijen en spaarlampen) te
allen tijde inleveren.

Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Op woensdag 16 januari 2019 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).

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 16 januari van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het gemeentehuis.

Evenementen in het Nationaal Park
Vanaf 1 januari 2019 krijgen degenen die een evenement willen organiseren in het Nationaal Park Schiermonnikoog
te maken met gewijzigd beleid van Natuurmonumenten. Evenementen in het buitengebied voor groepen groter dan 20
personen dient u voortaan vooraf aan te melden bij Natuurmonumenten. Natuurmonumenten maakt vervolgens met
de organisator van het evenement afspraken over een tegenprestatie ten behoeve van de natuur van het Nationaal
Park. Ook brengt Natuurmonumenten bij de organisator administratiekosten in rekening.
Scholen en activiteiten ten behoeve van natuur- en milieueducatie zijn van de tegenprestatie en administratiekosten
uitgezonderd maar moeten wel vooraf met Natuurmonumenten overleggen over hun plannen.
Vanaf 1 januari 2019 werkt het aanvragen van een vergunning voor het organiseren van een evenement in het
Nationaal Park als volgt:
1. Meld het evenement tijdig bij Natuurmonumenten Schiermonnikoog, c.borras@natuurmonumenten.nl
Vermeld uw gegevens, wat u wilt doen, waar u dit wilt doen en met hoeveel personen.
2. Natuurmonumenten verleent via een e-mail toestemming. Deze toestemmingsmail dient u mee te sturen bij de
aanvraag voor een evenementenvergunning die u bij de gemeente indient. De aanvraag evenementenvergunning
dient uiterlijk drie weken voor de geplande activiteit bij de gemeente (postbus20@schiermonnikoog.nl) te worden
aangevraagd. Dit is niet gewijzigd.
Wel is gewijzigd dat de gemeente zonder de voorafgaande toestemming van Natuurmonumenten geen
evenementenvergunning verstrekt.
Meer informatie over het gewijzigde beleid van Natuurmonumenten kunt u vinden op
https://www.np-schiermonnikoog.nl/doen/voor-de-jeugd.htm
Met vragen kunt u ook terecht bij de boswachter Cynthia Borras, c.borras@natuurmonumenten.nl

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.

Samen eten
Wanneer: woensdag 16 januari
Waar: Hotel van der Werff
Tijd: 11.30 uur
Eigen bijdrage: € 8,00 (hoofdgerecht met een consumptie)
Aanmelden voor maandag 14 januari.

Bekendmakingen
Melding Activiteitenbesluit Milieu Melle Grietjespad 17
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat onderstaande melding is ontvangen:
Springfield, Melle Grietjespad 17, 9166 LT Schiermonnikoog op 27 november 2018 (met een aanvulling op 12 december 2018) in
verband met de verandering van een inrichting.
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 tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei
10, 9001 ZE Grou. (21-12-2018)
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.

