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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
10 sep

5 sep
t/m 25
okt
12 sep
18 sep
18 sep
19 sep

Spreekuur college (op
afspraak)
Informatiemiddag
ministerie EZK in de
Stag
Expositie “Actie(f) op
Us Lytje Pole in
gemeentehuis
Streekarchivaris
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Inzameling KCA
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.

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

Expositie in gemeentehuis
Dit voorjaar konden Schiermonnikoog-liefhebbers foto’s inzenden met als thema “Actie(f)
op Us Lytje Pole”. Een initiatief van VVV Schiermonnikoog. Ruim 250 foto’s werden
ingezonden. De foto’s van de tien winnaars van de fotowedstrijd zijn van 5 september
tot en met 25 oktober te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis op werkdagen 8.30
tot 12.00 uur.

Informatiemiddag ministerie EZK inzake MER Procedure gaswinning
Op dinsdag 10 september 2019 organiseert het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) een inloopbijeenkomst van 13.00 uur tot 17.00 uur in Cultureel Centrum
De Stag. Deze bijeenkomst staat de informatie over de milieueffectrapportageprocedure
(m.e.r.-procedure) van de voorgenomen gaswinning uit het N05-A veld centraal. De
locatie van het gasveld bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer
twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Vanuit het
ministerie van EZK en ONE-Dyas (de initiatiefnemer) zijn experts aanwezig om
bewoners en andere geïnteresseerden te informeren en met hen in gesprek te gaan.
De informatie is georganiseerd rondom verschillende onderwerpen. Denk aan de m.e.r.procedure, de plannen en de mogelijke effecten van het project. Alle informatie is ook in
het Duits aanwezig. De stukken die momenteel ter inzage liggen kunnen ook worden
ingezien. Tot en met 19 september 2019 kan een zienswijze ingediend worden. Dit kan
ook tijdens de bijeenkomst, in het Nederlands en in het Duits.
Meer informatie vindt u op https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureauenergieprojecten/lopende-projecten/gaswinning/gaswinning-n05 en
www.gemsnoordzee.com.

Bekendmakingen
Aanwijzingsbesluit toezichthouders DHW
De burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog en, voor zover het haar
bevoegdheid betreft, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Schiermonnikoog, hebben besloten drie medewerkers van MB-All als onbezoldigd
ambtenaar en te wijzen en aan te stellen als toezichthouder ingevolge de Algemene
Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet. (02-09-2019)
Evenementenvergunning Yogafestival Schiermonnikoog
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft besloten een evenementenvergunning te
verlenen voor het organiseren van een Yogafestival van 13 tot en met 15 september
2019 op camping Seedune. en op locaties Activiteitenstrand, Paal 3, einde Jacobspad
en bij de Berkenplas. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij een
standplaatsvergunning verleend voor het organiseren van een kleine warenmarkt op de
camping tijdens het festival. (02-09-2019)
Melding incidentele festiviteit Heereweg 8
Mechanische muziek bij een bruiloft op dinsdag 03 september 2019 van 19.00 tot 01.00
uur in de loods van de Oorsprong. (02-09-2019)

Raadsvergadering 17 september 2019
Op dinsdag 17 september 2019 vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
4 a Besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2019
4 b Besluitenlijst van de vergadering van 2 juli 2019
5.
Mededelingen

6.
7.

Besluitvormend deel
Aanvraag vangnetuitkering BUIG 2018
Ontwerp Huisvestingsverordening 2020 – 2024 ter inzage leggen voor inspraak

8.
9.

Oordeelsvormend deel
Bestemming Koningshuis
Regionale Energie Strategie, startdocument

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Ieder kan in de vergadering gedurende vijf minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene die
van dit recht gebruik wil maken, meldt dit vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, onder vermelding
van haar/zijn naam en het onderwerp.
Evenementenvergunning Kelnerrace
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse kelnersrace op zondag 29 september
2019. Het programma bestaat uit een middagprogramma voor de schooljeugd op de Willemshof (Ranjarace),
parcours Kelnerrace met start rond 19.30 uur en afsluitend barkeepersgala in De Duinhoeve tot 2.00 uur. (02-092019)
Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van
zwakalcoholische dranken tijdens het barkeepersgala dat wordt gehouden na de Kelnerrace op 29 september 2019 in
de Duinhoeve, Kooiweg 2 te Schiermonnikoog. De ontheffing is geldig van 29 september 2019 19.00 uur tot 30
september 02.00 uur. (02-09-2019)
Omgevingsvergunning Rijspolder 120
Verleende omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (23-08-2019)
Omgevingsvergunning Voorstreek 14
ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning (30-08-2019)
Omgevingsvergunning Klein Zwitserland 51
ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de recreatiewoning (30-08-2019)
Omgevingsvergunning Voorstreek 1
Opschorten beslistermijn voor het bouwen van een berging (30-08-2019)
Omgevingsvergunning Karrepad 21
ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging
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.

