Nieuwsbrief
Nr. 23
28 juni 2019

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.

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.

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. U kunt een afspraak maken met Ineke
van Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het bestuurssecretariaat, telefonisch
(0519) 535050 of via e-mail bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Openingstijden:

Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden?

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Voor verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gemeente. Via de website
www.verlorenofgevonden.nl of via onze website lukt het regelmatig om voorwerpen weer
terug te kunnen geven aan de eigenaar.
Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren, registreer dit dan via deze website of kom
langs bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Zijn we niet aanwezig, mail dan gerust
naar postbus20@schiermonnikoog.nl

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
2 juli
18.00
uur
3 juli
4 juli
10 juli
18 juli

Spreekuur college (op
afspraak)
Raadsvergadering

Online aanmelden grof afval
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een
blok “Afval, grof huisvuil”. U vult het formulier in onder “direct regelen” en krijgt een
ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de ontvangstmelding staat
wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.

Oud papier naar het Melle Grietjespad
Grof huisvuil en Oud
papier
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Energieadviseur

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.

Eens per maand haalt V.V. De Monnik het oud papier op. Heeft u erg veel oud papier
en/of kunt u het oud papier niet zelf opslaan? Breng het dan naar de inzamelcontainer
aan het Melle Grietjespad (bij de manege aan de oostkant van het bedrijventerrein).
Heeft u zoveel oud papier dat u het met de auto moet vervoeren? Breng het dan direct
naar de inzamelcontainer aan het Melle Grietjespad. Dat scheelt de oud papierploeg een
hoop werk.

Zorg & Welzijn
Verslag uitje met de Balgexpres
Woensdag 19 juni ging een gezellige groep (jongere) ouderen met de balgexpres naar
de Balg. In de ochtend zag het weerbeeld er nog wel wat spannend uit, maar Sieger
hield het allemaal goed in de gaten en gaf in het begin van de middag groen licht.
We vertrokken om 15.30 uur bij de oude brandweergarage. Onderweg naar de Balg
kwamen we nog 3 zeehondjes van een paar dagen oud tegen.
Met een hapje en een drankje genoot iedereen van het uitzicht op de Balg. Natuurlijk
mocht de Hollandse Nieuwe niet ontbreken… en ze waren weer heerlijk!
Bedankt Sieger en Natuurmonumenten voor het fijne uitje, tot volgend jaar!

Bekendmakingen
Commissie Bezwaarschriften 5 juli 2019
Op 5 juli 2019 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een
hoorzitting. De commissie begint om 11 uur met de behandeling van het eerste bezwaarschrift. De behandeling van
de bezwaarschriften is in beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten om de hoorzitting achter gesloten
deuren te laten plaatsvinden.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Carina
Smid, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 529 (gemeente Ameland)
Evenementenvergunning Shantykoor
De burgemeester heeft een vergunning verleend aan Shantykoor Gin See to Heich om de woensdagen in juli en
augustus tussen 21.30 tot 22.45 uur muziek ten gehore te brengen in Het Beukennootje. (25-06-2019)
Evenementenvergunning Schier Golft
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een kleinschalig golftoernooi
op 26 juli 2019. (25-06-2019)
Evenementenvergunning Eilandvijfdaagse
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend aan Friesland Beweegt voor het organiseren van een
wandel- en fietsevenement op 31 juli 2019 op Schiermonnnikoog. (25-06-2019)
Evenementenvergunning beachsoccer
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend ten behoeve van het jaarlijkse beachsoccer toernooi op
6 en 7 juli voor strandpaviljoen De Marlijn. (25-06-2019)
Melding klein evenement, Afrikaanse dans en – muziek
Op 31 juli (van 19-21.00 uur) en op 2 en 3 augustus (van 15.00 tot 17.00 uur) vinden in het dorpshuis en de gymzaal
Afrikaanse dans- en muziekworkshops en livemuziek plaats. (25-06-2019)
Incidentele festiviteit, Kooipad 1
Op 7 september 2019 is er van 20.00 tot 1.00 uur versterkte muziek bij een bruiloft op locatie De Kooiplaats (binnen).
(25-06-2019)
Omgevingsvergunning Heereweg 10
Aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (21-06-2019)
Omgevingsvergunning Rijspolder 120
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (21-06-2019)

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.

