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Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
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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
13 mrt
20 mrt
20 mrt
21 mrt
26 mrt

Internationale vrouwendag
Met 70 eilander vrouwen hebben we internationale vrouwendag gevierd. Geanimeerde
gesprekken in een uitstekende sfeer met een goed ontbijt. Het thema was dit jaar
heldinnen. Greetje Smilda en Ilja Zonneveld spraken over hun heldinnen. Annet van
der Meulen zong een speciaal lied met een eilander vrouwenkoor en Henriette Pieperiet
verzorgde de muzikale omlijsting. Heldinnen waren erbij en over heldinnen werd
gesproken en herinneringen werden gedeeld.
Volgend jaar weer, een nieuwe mooie traditie wordt dan voortgezet. Graag tot dan!
Fijn dat ik jullie gastvrouw mocht zijn.
Ineke van Gent, Burgemeester

Spreekuur college (op
afspraak)
Verkiezingen
Inzameling KCA
Streekarchivaris
Raadsvergadering

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.

Baggeren van de jachthaven Schiermonnikoog is begonnen
Baggerbedrijf J.P. Schilder uit Ursem (Noord-Holland) is maandag 4 maart begonnen
met het baggeren van de jachthaven. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd
door middel van een cutterzuiger. De baggeraar stort het slib via een buisleiding in een
baggerdepot ten noorden van de haven. De buis ligt op de oude veerdam en gaat langs
de terp naar de stortlocatie. Naar
verwachting is de baggeraar,
afhankelijk van de
weersomstandigheden begin april klaar
met zijn werkzaamheden.
Voor de oeverzwaluwen die zich nu al
een aantal jaren nestelen in een wand
aan de noordzijde van het depot, wordt
binnenkort een nieuwe klei/zandwand
aangelegd. De vogels kunnen ook dit
jaar en volgende jaren op hun “eigen
stekje” broeden.

Verkiezingen 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart vinden er in Nederland twee verkiezingen plaats: de Provinciale
Staten-verkiezing en de waterschapsverkiezing. Bent u kiesgerechtigd? Dan heeft u
inmiddels uw stempas(sen) ontvangen. Deze stempas(sen) en een geldig
identiteitsbewijs (maximaal vijf jaar verlopen) moet u meenemen naar het stembureau op
de dag van de stemming.
Bent u een stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00
uur een vervangende stempas aanvragen bij afdeling Verkiezingen in het gemeentehuis.
Mocht u uw oude stempas terugvinden dan kunt u daar niet meer mee stemmen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jacqueline Frijters of Michel van der Linden.

Kunstproject op het eiland
Stichting Sense of Place en Noorderlicht, Huis van de Fotografie willen in de zomer van 2019 een kunstproject op het
eiland uitvoeren waarin fotografie, poëzie en landschapsbeleving op het Wad centraal staan. Eilanders die zich
bezighouden met fotografie en kunst worden uitgenodigd om dit project mee vorm te gaan geven. De gemeente
Schiermonnikoog wil dit initiatief graag helpen faciliteren.
Op donderdag 28 maart a.s. van 19.00 tot 21.00 uur zullen de heren K. van der Meiden en J. Mulder de plannen
komen toelichten in de vergaderruimte van Hotel v.d. Werff. U bent van harte welkom. In verband met de catering
graag voor 25 maart a.s. even laten weten of u komt via: l.bos@schiermonnikoog.nl

Woensdag 20 maart 2019 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 20 maart 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 20 maart 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.

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 13 maart
Waar: Hotel van der Werff
Tijd: 11.30 uur
Eigen bijdrage: € 8,00 (hoofdgerecht met een consumptie)
Aanmelden: voor maandag 11 maart.

Bekendmakingen
Incidentele festiviteit (besloten), Kooiweg 2A
Op 18 mei 2019 wordt in de Duinhoeve tussen 20.00 en 1.00 uur live muziek ten gehore gebracht ter gelegenheid van
een huwelijksfeest. (28-02-2019)
Evenementenvergunning Schiersong Festival
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van een singer/songwritersfestival op
de locatie bij Paal 3 op 21 juli 2019 tussen 20.00 en 23.00 uur (05-03-2019)
Evenementenvergunning Monnikenloop 2019
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse monnikenloop op 30 maart 2019
tussen 11.00 en 15.00 uur. (06-03-2019)
Omgevingsvergunning Noorderstreek 29
De omgevingsvergunning voor de verbouw van een recreatiewoning is geweigerd (06-03-2019)
Wegafzetting Monnikenloop 2019
Tijdens de Monnikenloop op zaterdag 30 maart 2019 tussen start 11.00 uur en finish ongeveer 14.30 uur is het niet
mogelijk de Reeweg (tussen de zeedijk en de Middenstreek) te gebruiken. Gedurende de start zal ook de
Nieuwestreek afgesloten zijn en tijdens de loop zijn delen van de Langestreek, de Badweg en het Karrepad minder
goed bereikbaar. Weggebruikers dienen aanwijzingen van de verkeersregelaars die op de looproute gestationeerd
zijn op te volgen.
De route van de bussen is gedurende de dag ook enigszins gewijzigd. Snackbar De Halte vervalt en men kan in
plaats van bij die halte dan instappen aan de overzijde van de weg (voor de walviskaak).
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.

