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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

Kalender
22 jan
24 jan
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gemeenteraad
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.

Bedankt opruimers!
In de nacht van 1 op 2 januari verloor het containerschip MSC Zoe als gevolg van slecht
weer meer dan 290 containers in de Noordzee boven de Waddeneilanden. Op de
stranden van de Waddeneilanden spoelden de dagen daarna volle containers, losse
goederen en heel veel verpakkingsmaterialen aan. Op Schiermonnikoog spoelden er
drie containers en heel veel containerinhoud aan. Door de enorme inzet van vele
professionals, eilanders, vrijwilligers en militairen was dit binnen een aantal dagen
opgeruimd.
In een gezamenlijke advertentie bedanken de burgemeesters van de vijf
Waddeneilanden iedereen die heeft geholpen de rommel na de containerramp met de
MSC Zoe op te ruimen.

Aangespoelde containers – Stand van zaken
Na inspectie van het strand blijkt dat er niet veel rommel bij is gekomen. Professionals ruimen dit op. Het is niet
verantwoord om met vrijwilligers om de Oost te gaan. Door de harde wind is het nat en het water komt sneller op dan
normaal. Professionals hebben kennis van dit gebied maar zelfs voor hen is het moeilijk om er veilig te komen.
De situatie op Schiermonnikoog is de laatste dagen onveranderd. Mocht er belangrijk nieuws zijn dan informeren wij u
daar zeker over via onze website, op twitter en facebook.

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
Wanneer: donderdag 24 januari
Waar: Dorpshuis
Tijd: 15.00-17.00 uur
Eigen bijdrage voor koffie en thee: € 1,-

Plus Café bij het Wantij
Zondag 27 januari vanaf 16.30 uur.
Een gezellige middag/avond met een hapje en een drankje. We beginnen met een film van Dick kool en Jan
Holwerda. Daarna is er live muziek en mogen de voetjes van de vloer.
Entree is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening.

Verslag etentje bij van der Werff
Op woensdag 16 januari 2019 was ons eerste etentje van 2019. We werden gastvrij ontvangen in Hotel van der
Werff. De tafels stonden keurig gedekt voor ons klaar. Iedereen zat gezellig met elkaar te keuvelen en genoot van de
heerlijke maaltijd.

Bekendmakingen
Melding incidentele muziek festiviteit
Op zaterdag 2 februari 2019 van 23.00 tot 03.00 uur zal tijdens de toneelavond live muziek ten gehore worden
gebracht in het Dorpshuis van Schiermonnikoog. (16-01-2019)
Vestiging voorkeursrecht Woningbouwlocatie Oost
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maakt ingevolge artikel 7 lid 1 van
de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat het college van burgemeester en wethouders ingevolge het
bepaalde in artikel 6 van de Wvg op 3 januari 2019 heeft besloten grond voorlopig aan te wijzen als grond waarop een
gemeentelijk voorkeursrecht rust en waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.
Aangewezen zijn gronden die thans agrarisch worden gebruikt en waar een niet agrarische bestemming aan wordt
toegedacht ten behoeve van de realisatie van de Woningbouwlocatie Oost.
Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie van deze bekendmaking, derhalve op 12 januari 2019.
Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk Verordening jeugdhulp 2018
gemeente Schiermonnikoog
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 11
december de nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk Verordening jeugdhulp
2018 gemeente Schiermonnikoog.
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.

