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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Openingstijden:
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
2x per
maand
21 mei
30 &
31 mei

Spreekuur college (op
afspraak)
Vergadering
gemeenteraad
Gemeentehuis en
Milieustraat gesloten

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.

Vacature Adviseur Bouwen en Wonen
Voor het eiland zijn wij op zoek naar een:

Adviseur Bouwen en Wonen
voor 36 uur per week
De uitgebreide beschrijving van deze vacature kun je vinden op onze website
www.schiermonnikoog.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bouwen en verbouwen op Schiermonnikoog
Heeft u vragen over bouwen en verbouwen, een omgevingsvergunning of melding? Of
wilt u informatie over bouwen in het beschermd dorpsgezicht? Op onze website kunt u al
veel informatie vinden over bouwen en verbouwen.
Vragen per e-mail
Heeft u specifieke vragen over uw bouwplan, of u wil iets melden dan kunt u een e-mail
sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl
Afspraak maken
Wilt u een afspraak met een van onze collega’s van bouwzaken? U kunt een afspraak
maken via de Publieksbalie, telefoonnummer (0519) 535050 of kom tijdens
openingstijden langs in het gemeentehuis.
Een aanvraag of melding indienen of controleren?
Dit doet u eenvoudig met Omgevingsloket online via www.omgevingsloket.nl
Beschermd dorpsgezicht
In het beschermd dorpsgezicht heeft u vrijwel altijd een vergunning nodig voor
(ver)bouwactiviteiten aan of in uw woning en/of bijgebouwen. Daarnaast heeft u een
vergunning nodig voor veranderingen in uw (over)tuin.

Verkiezing Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019
Op donderdag 23 mei 2019 vindt de verkiezing van de leden van het Europees
Parlement plaats. U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis
(raadzaal) Nieuwestreek 5. Het stemlokaal is toegankelijk voor mindervaliden.
Stemmen en legitimatie
Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas (sen) en een geldig identiteitsbewijs dat niet
langer dan 5 jaar verlopen is nodig.
Stempas kwijt of niet ontvangen?
U kunt ook een nieuwe stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kan tot woensdag 22
mei 12.00 uur. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.
Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Vraag dan vóór 22 mei 12.00 uur een kiezerspas aan de balie van het gemeentehuis.
Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.
Wilt u iemand machtigen om voor u te gaan stemmen?
Op de achterzijde van uw stempas kunt u iemand uit dezelfde gemeente machtigen om
voor u te gaan stemmen. Kiezer en gemachtigde moeten beiden hun handtekening
zetten op de stempas of kiezerspas. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie
van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Deze kopie van het
identiteitsbewijs van de volmachtgever mag op de dag van de stemming maximaal vijf
jaar verlopen zijn.
Meer informatie
Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u terecht bij Michel van der Linden of
Jacqueline Frijters.

Op 25 mei gewijzigde verkeerssituatie centrum dorp
Op zaterdag 25 mei 2019 zal tussen 11.00 en 15.30 uur een deel van het dorpscentrum worden afgesloten voor
verkeer i.v.m. de te verwachten drukte tijdens het OMF muziekfestival.
Hierdoor zal de bus die rijdt op de boot van 12.30 uur Lauwersoog/13.30 uur Schiermonnikoog niet de haltes
Langestreek/De4dames, Langestreek West/Martjeland, Melle Grietjespad, Middenstreek en Reeweg/Centrum
aandoen.
Passagiers kunnen uitwijken naar de haltes Langestreek/Molendijk en Oosterreeweg.

Wegafzetting 28 mei en 5 juni 2019
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de verkeerstellingen die van 20 mei tot 12 juni a.s. plaatsvinden.
Hierbij zal ook een proef worden genomen met het afsluiten van een deel van het centrum voor motorvoertuigen. In
het startdocument van het College van B&W ‘En nu aan de slag’ 2018-2022 is het voornemen voor een dergelijke
proef ook opgenomen.
Op dinsdag 28 mei en op woensdag 5 juni van 9.00 tot 18.00 uur wordt een deel van het dorpscentrum afgesloten
voor motorvoertuigen. Dit betreft de Nieuwestreek (vanaf het Koningshuis) tot aan hoek Reeweg/Paaslandweg, de
Torenstreek, en een deel van de Middenstreek (afsluiting ter hoogte van Koosjepaid).

Verkeersregelaars
Er worden op beide dagen verkeersregelaars bij de wegafzettingen ingezet om aan Arriva doorgang te verlenen. De
busdienstregeling blijft ongewijzigd.
Bedrijven die in het afgesloten deel van het dorp gevestigd zijn en voor wiens bedrijfsvoering een uitzondering op de
afsluiting absoluut noodzakelijk is, kunnen dit tot 24 mei a.s. melden bij Loeska Bos via l.bos@schiermonnikoog.nl

Leerlingenvervoer Schiermonnikoog schooljaar 2019-2020
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en staat de basisschool op
minimaal zes kilometer van uw woning of de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs op minimaal zes kilometer
afstand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten.
Dit geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De hoogte van de
vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders.
Ook wordt er rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2019-2020 tot uiterlijk 1 juni
2019 via een aanvraagformulier bij het college indienen. Aanvraagformulieren kunt u vinden op
www.schiermonnikoog.nl onder “direct regelen” of verkrijgen bij Erica Faber via telefoonnummer (0519) 555 555.

Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar Dokkum v.v.
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het basisonderwijs geen bij hun persoonlijke
situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de
vaste wal (Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd vervoer, zulks ter beoordeling aan het college van
burgemeester en wethouders, dat zich hierin laat adviseren door een onafhankelijke ter zake deskundige.
Ouders dragen zelf bij in de kosten van deze vorm van vervoer. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan
de hand van de werkelijke kosten van het openbaar vervoer.
U kunt de aanvraag voor het georganiseerd vervoer voor het schooljaar 2019-2020 tot uiterlijk 1 juni 2019 via een
aanvraagformulier bij het college indienen.Aanvraagformulieren kunt u vinden op www.schiermonnikoog.nl onder
“direct regelen”of verkrijgen bij Erica Faber via telefoonnummer (0519) 555 555.

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Onderstaande activiteiten zijn bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij
Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Appeltaart bakken
Samen met de kinderen van groep 8 gaan we appeltaart bakken in de keuken van het project Kookeiland
Schiermonnikoog in de basisschool.
Maandagmiddag 27 mei van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Graag opgeven voor vrijdag 24 mei.

Koffie ochtend dinsdag 28 mei
De koffieochtend is deze keer in de gemeenschappelijke ruimte van basisschool Yn de Mande.
Aanvang 9.30 uur koffie met een stukje appeltaart.

WMO
Inloopspreekuur WMO Schiermonnikoog en Thuiszorg het Friese Land
Op donderdag 23 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een gezamenlijk inloopspreekuur van WMO gemeente
Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land.
In het zorg- en medischcentrum kunt u deze middag terecht voor al uw hulpvragen over WMO en Thuiszorg.
Ook kunt u advies krijgen over ondersteuning of hulpmiddelen.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning Friesland Beweegt
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend aan de stichting Friesland
Beweegt om op zaterdag 3 augustus 2019 een wandelevenement te organiseren. (10-05-2019)
Evenementenvergunning Circus Salto
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen aan Circus Salto te
Sneek voor het geven van circusvoorstellingen op 14 tot en met 16 augustus 2019 aan de Knuppeldam te
Schiermonnikoog. (10-05-2019)
Wijziging DHW vergunning, Reeweg 1
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft de drank- en horecawetvergunning van Hotel Restaurant Graaf
Bernstorff, Reeweg 1 gewijzigd (wijziging aanhangsel leidinggevenden). (10-05-2019)
Ontheffing van de geluidsnormen
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ontheffing van de geluidsnormen te verlenen aan de
Stichting Om de Noord ten behoeve van het openluchtconcert (klassiek) op zondag 26 mei 2019 tussen 15.00 en
16.00 uur. (10-05-2019)
Omgevingsvergunning Reeweg 25
De omgevingsvergunning voor de bouw van een berging is verleend (15-05-2019)

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.

