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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.
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
27 juni
27 juni
2 juli
18.00
uur
3 juli
4 juli
10 juli

Spreekuur college (op
afspraak)
Energieadviseur
Inloopspreekuur
WMO/Thuiszorg
Raadsvergadering

Grof huisvuil en Oud
papier
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland

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.

Raadsvergadering dinsdag 2 juli om 18.00 uur
De raad vergadert op dinsdag 2 juli a.s. niet om 20.00 uur maar om 18.00 uur. U bent
van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Kijk voor de agenda onder
“bekendmakingen”.

Excursie Hûs en Hiem
De gemeenteraad en het college kregen vorige week uitleg
van de lokale adviescommissie van Hûs en Hiem. Tijdens
een fietsexcursie langs nieuwbouw- en verbouwprojecten
legden de adviseurs van Hûs en Hiem uit hoe ze
(ver)bouwplannen toetsen aan het welstandsbeleid van de
gemeente.
Hûs en Hiem is een samenwerkingsverband van Friese
gemeenten en geeft onafhankelijk en deskundig advies over
ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid.

Ondernemers opgelet: rapporteer energiebesparende maatregelen voor
1 juli 2019
Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor alle bedrijven in
Nederland die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) of meer
verbruiken. Valt uw bedrijf in die categorie? Dan moet u vóór 1 juli alle uitgevoerde
energiebesparende maatregelen rapporteren in het e-Loket van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). De Informatieplicht Energiebesparing is vastgelegd in
het Activiteitenbesluit Milieubeheer.
De bedoeling van de Informatieplicht Energiebesparing is dat MKB-bedrijven bewuster
omgaan met energie en hun steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2uitstoot. Veel energiebesparende maatregelen verdienen zich binnen vijf jaar terug. U
investeert dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige
bedrijfsvoering.
Meer informatie
Op de website van RVO (www.rvo.nl) vindt u meer informatie over de informatieplicht
energiebesparing. U kunt een webinar bekijken (zoek op webinar informatieplicht
energiebesparing) of een handig stappenplan volgen. MKB-Nederland heeft voor
ondernemers ook een website gelanceerd om te informeren over de Informatieplicht
Energiebesparing. Deze is te vinden op www.WATTjemoetweten.nl.

Energieadviseur
Op 27 juni is de energieadviseur op het eiland. Maak een
afspraak voor een Energieadvies op Maat door een e-mail te
sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met
0519-535050. U ontvangt een e-mailbevestiging met daarin het
tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt.
De gemeente Schiermonnikoog betaalt mee aan het Energieadvies op Maat. Wanneer u
binnen 12 maanden na het energieadvies voor minimaal € 1000,- in duurzame
maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van het Energieadviesgesprek (€ 200,-)
terug. Lees de voorwaarden op onze website.

Dank
Graag wil ik u danken voor de mooie tijd van het afgelopen jaar en de samenwerking die
er was. Het is een waar voorrecht om voor u op Schiermonnikoog kwartiermaker zorg &
welzijn te zijn geweest en met lieve en trotse inwoners van een prachtig eiland te mogen
samenwerken.

Deze maand heb ik het kwartiermakersstokje Zorg & Welzijn definitief aan de nieuwe coördinator Zorg & Welzijn
Lineke Nienhuis gegeven.
Voor u als inwoner van Schiermonnikoog is Zorg & Welzijn in hele goede en professionele handen. Lineke, Ilse,
Brenda en Marjan gaan door met de opdracht om samen met professionals en vrijwilligers het welzijnswerk en
doorverwijzing naar zorg voor alle bewoners van Schiermonnikoog van 0 tot 100+ jaar goed te organiseren.
Dank u wel en vast tot ziens op Schiermonnikoog. Esther Sarphatie

Zorg & Welzijn
Inloopspreekuur WMO Schiermonnikoog en Thuiszorg het Friese Land
Op donderdag 27 juni 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
Raadsvergadering 2 juli 2019
Op dinsdag 2 juli wordt om 18.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
4. Mededelingen
Besluitvormend deel
5. Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Dorp
6. Vragenuur
7. Sluiting

U kunt de vergaderingen volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune.
Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Incidentele festiviteit (muziek) Prins Bernhardweg 2
Op zaterdag 22 juni 2019 is er live muziek van 20.00 tot 01.00 uur in Strandpaviljoen De Marlijn. (18-06-2019)
Incidentele festiviteit (muziek) Langestreek 94
Op woensdag 19 juni 2019 van 17.00 tot 20.00 is er Blues & Jazz live muziek (zonder versterking) in de 4 Dames of
bij mooi weer op het terras. (18-06-2019)
Evenementenvergunning Schierse Muziekronde
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor de Schierse Muziekronde
op 22 juni 2019. (19-06-2019)
Ontheffing van de geluidsnormen
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ontheffing van de geluidsnormen te verlenen aan
Schierse Muziek Ronde tbv live muziek op diverse horecalocaties op 22 juni 2019. (19-06-2019)
Omgevingsvergunning Knuppeldam 2
aanvraag omgevingsvergunning voor het: vervangen van ramen, intern verbouwen, plaatsen reclame, verlengen
geluidsscherm westzijde en het plaatsen van een geluidsscherm oostzijde (07-06-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 94
verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging in de overtuin (07-06-2019)
Omgevingsvergunning Prins Bernhardweg 5
gedoogbeschikking voor het tijdelijk plaatsen van kiosken op de vlonder (07-06-2019)
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.

