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Dinsdag 29 oktober geen aanvraag reisdocumenten mogelijk

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.

In juli en augustus konden alle inwoners reageren op de notitie Gastvrij
Schiermonnikoog. Hiervoor was een expositie ingericht in het gemeentehuis. Er zijn
tijdens de expositie meer dan 150 boekjes opgehaald en er zijn 47 reacties
binnengekomen.
De volgende stap in het proces is nu dat VVV, SOV en Natuurmonumenten/Nationaal
Park de notitie in november in afzonderlijke bijeenkomsten bespreken met hun leden en
achterban. Daarna zullen alle reacties worden gebundeld. Uiteindelijk komt er een notitie
voor de gemeenteraad.

Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11603348
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
24 okt
29 okt

31 okt
5 nov

Op dinsdag 29 oktober is het niet mogelijk reisdocumenten aan te vragen.
De aanvraagapparatuur voor reisdocumenten wordt deze dag vervangen.

Voortgang tien pijlers gastvrij Schiermonnikoog

Centrum Schiermonnikoog in
top 10 schoonste winkelgebied
Het centrum van Schiermonnikoog is
door Stichting Nederland Schoon
genomineerd voor de titel Schoonste
Winkelgebied 2019. Op donderdag 31
oktober wordt de winnaar van het
schoonste winkelgebied bekend
gemaakt. De gemeente ontving een
stoeptegel voor deze nominatie.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Spreekuur college (op
afspraak)
Streekarchivaris
Geen aanvraag
reisdocumenten
mogelijk
Energieadviseur
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.

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.
Het eerstvolgende spreekuur is op 23 oktober. U kunt een afspraak maken met Ineke
van Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het bestuurssecretariaat (Mariska of
Jacqueline), telefonisch (0519) 535050 of via e-mail
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Energieadviseur
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet
beginnen? Laat dan een Energieadvies op Maat maken door een energieadviseur. Het
advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan particuliere recreatiewoningbezitters
De adviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van uw woning. Hij of zij kijkt
bijvoorbeeld naar uw dak, gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de
verwarming. Na het gesprek ontvangt u een rapport met daarin een plan van aanpak en
de geschatte besparing.
Op 31 oktober 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 energieadviseur is elke drie weken op
Schiermonnikoog.
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.

Laatste week foto-expositie in het gemeentehuis
Dit voorjaar konden Schiermonnikoogliefhebbers 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 nog tot en met 25
oktober te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis op werkdagen 8.30 tot 12.00 uur.

Zorg & Welzijn
Dinsdag 22 oktober: zwemmen in Leeuwarden (alleen voor jongeren)
Als vervolg op de derde Pizzapraat met de jongeren (12 t/m 18 jaar) gaan we dinsdag 22 oktober naar zwembad ‘De
Blauwe Golf’ in Leeuwarden. Deze activiteit is gratis! Op dit moment zijn er zeven aanmeldingen. Opgeven kan tot
maandagochtend 21 oktober.
We gaan met de boot van 10.30 uur en zijn om 19.30 uur weer terug. Wij zorgen voor iets te eten en te drinken, maar
neem wel zelf een lunchpakket mee en eventueel iets lekkers.
Aanmelden
Meld je zo snel mogelijk aan, zodat wij voldoende vervoer kunnen regelen. Aanmelden kan tot maandag 21 oktober
9.00 uur bij Ilse van Delden, telefoonnummer 06-11603348. Als de groep te groot wordt voor het aantal plekken in
beschikbare auto’s, bepaalt de volgorde van aanmelding of je mee kunt. We proberen natuurlijk om iedereen mee te
laten gaan.
Vervoer gezocht
Wij zijn nog op zoek naar ouders/verzorgers, opa’s of oma’s die op dinsdag 22 oktober naar Leeuwarden rijden en
een paar extra mensen kunnen meenemen. We reizen 10.30 uur heen en 18.30 uur terug. Alleen brengen of alleen
halen is ook mogelijk. Als u een paar jongeren kunt meenemen en afzetten of halen bij het zwembad, dan horen wij
dat graag via jongerenwerker Ilse van Delden, 06-11603348.
Even op een rijtje:
Activiteit voor de jongeren vanaf klas 1 Voortgezet Onderwijs en woonachtig op Schiermonnikoog.
We verzamelen bij het VVV kantoor om 9.45 uur.
Meenemen: Buskaart, bootkaart, lunchpakket en eventueel iets lekkers.
Kosten: Geen.
Belangrijk!!! Als een jongere zich aanmeldt gaan we er vanuit dat de ouders/verzorgers akkoord gaan met hun
deelname aan dit uitstapje.

Eten bij Van der Werff
Wanneer: woensdag 30 oktober
Waar: Hotel Van der Werff
Tijd: 11.30 uur
Eigen bijdrage € 8,00 voor hoofdgerecht met consumptie
Graag aanmelden voor 28 oktober bij Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.
Bovenstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Misschien heeft u ze al zien hangen, de posters van het Jeugdfonds Sport & Cultuur (in de scholen of bij VV de
Monnik) of heeft u een folder meegenomen uit het gemeentehuis of het zorg- en medisch centrum. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur streeft er naar dat alle kinderen van 4 tot en met 17 jaar mee kunnen doen aan sport- of culturele
activiteiten. Zij betalen, als dat voor ouders/verzorgers moeilijk is, de contributie en attributen die het kind nodig heeft
om mee te kunnen doen. Ilse van Delden, jongerenwerker van de gemeente, kan als intermediair een aanvraag doen
bij dit fonds. Meer informatie vindt u in de folders of op de website: www.jeugdfondssportencultuur.nl
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze jongerenwerker Ilse van Delden via e-mail i.vandelden.nl of
via telefoonnummer 06-11603348.

Bekendmakingen
Begroting 2020
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog brengen ter openbare kennis, dat de gemeentelijke begroting over
het jaar 2020 vanaf dinsdag 22 oktober 2019 bij de publieksbalie voor een ieder ter inzage ligt en dat een exemplaar
tegen betaling van de legeskosten verkrijgbaar is.
De begroting 2020 is vanaf dinsdag 22 oktober 2019 ook te raadplegen op onze website: www.schiermonnikoog.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.

