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Heldinnenontbijt voor de vrouwen van Schiermonnikoog

Openingstijden:

Aanmelden
U kunt zich nog tot 27 februari telefonisch aanmelden bij de gemeente via (0519)
535050 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl. Aan
deelname zijn geen kosten verbonden.

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

Kalender
26 feb.
27 feb.
5 mrt.
5 mrt.
7 mrt.

Raadsvergadering
Spreekuur college (op
afspraak)
Heldinnenontbijt
Bewonersmiddag
bomenplan (2 buurten)
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.

Burgemeester Ineke van Gent nodigt de vrouwen van Schiermonnikoog graag uit voor
een heldinnenontbijt op dinsdag 5 maart van 8.30 tot 10.00 uur in Hotel van der Werff.
Het ontbijt vindt plaats ter gelegenheid van internationale vrouwendag.
Meer informatie over deze ochtend vindt u in de nieuwsbrief van vorige week.

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.
Afspraak maken
Het eerstvolgende spreekuur is op 27 februari. U kunt een afspraak maken met Ineke
van Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het bestuurssecretariaat (Mariska of
Jacqueline), telefonisch (0519) 535050 of via e-mail
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Bôte de Jong draagt vaandel over aan Arianne van der Bijl
Iedere eilander en ook vaste eilandgast weet het, Bôte de Jong heeft jarenlang schapen
verzorgd op Schiermonnikoog. Al vanaf 1965. Eerst in de achtertuin van de
bedrijfswoning van rederij Wagenborg, waar Bôte met zijn vrouw Lies woonde. Vanaf
1977 hield hij zijn schapen op
een stuk weiland aan de
zuidkant van het dorp. Hij
huurde het land van de
gemeente.
Midden vorig jaar gaf Bôte aan
de huur per 1 januari 2019 op te
zeggen. Arianne van der Bijl
had belangstelling voor de huur
van het stuk land. Ook om
schapen te houden.
Woensdag 20 februari was het
zover. In bijzijn van de
burgemeester, wethouder
Hagen en Bôte en Lies,
ondertekende Arianne samen
met de burgemeester de
huurovereenkomst. Bôte de
Jong is erg blij dat er binnenkort
weer schapen, met straks
lammetjes, lopen op “zijn” stuk
weiland.
Wijziging instemmingsbesluit gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen
Van donderdag 21 februari 2019 tot en met woensdag 3 april 2019 ligt, vanwege de
actualisering van het beleidsscenario voor de zeespiegelstijging, de wijziging van het
instemmingsbesluit met de gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen ter
inzage. Belanghebbenden die hierop een zienswijze hebben ingediend, kunnen nu
hiertegen beroep instellen. De stukken van het ministerie van Economische Zaken
liggen onder andere ter inzage op het gemeentehuis van Schiermonnikoog.
De stukken zijn ook in te zien op https://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-moddergatlauwersoog-en-vierhuizen.

Zorg & Welzijn
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Schiermonnikoog
Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
wonen. Dat lukt vaak met wat ondersteuning van familie, buren, vrienden of een vrijwilliger. Ook het zelf aanschaffen
van hulpmiddelen kan daartoe bijdragen. Mocht dit alles niet mogelijk of toereikend zijn dan kan je een beroep doen
op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De Wmo is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen meedoen in onze
samenleving. Ook als zij een beperking hebben.
Ondersteuning vanuit de Wmo
Waar nodig kan ondersteuning geregeld worden. Je kunt denken aan de volgende mogelijkheden:

huishoudelijke hulp

woningaanpassingen

een rolstoel of scootmobiel

taxivervoer

begeleiding, bijvoorbeeld dagbesteding of woonbegeleiding

mantelzorgondersteuning

respijtzorg, bijvoorbeeld logeeropvang

beschermd wonen
Bij de meeste voorzieningen is wel sprake van een eigen bijdrage.
Ondersteuning aanvragen
U kunt Wmo-ondersteuning aanvragen bij de voorpost Wmo op Schiermonnikoog. In de meeste gevallen volgt er dan
een gesprek bij u thuis. Dit noemen wij het keukentafelgesprek. Samen bespreken we wat uw problemen zijn, wat u
zelf of met hulp van andere mensen nog kunt en of de gemeente u daarbij kan ondersteunen.
Contact
De voorpost Wmo op Schiermonnikoog bevindt zich in het zorgcentrum. U kunt hier altijd binnenlopen als u een vraag
heeft. U kunt ook bellen met Marjan Sanou-Soepboer via: 06-11747797. Bij geen gehoor of spoed graag de voicemail
inspreken, dan neemt zij contact met u op. U kunt ook mailen naar: wmo@schiermonnikoog.nl
Het bezoekadres is:
Zorgcentrum
Kantoor team Zorg en Welzijn
Van Starkenborghstraat 17

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Badweg 94
De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de vlonder en de kiosk op het strand is verleend. (20-2-2019)
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.

