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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.
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

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. Het eerstvolgende spreekuur is op 6
november. 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

Publieksavond Gebiedsagenda Wadden 2050
Op woensdagavond 6 november vindt er een informatieavond plaats over de
Gebiedsagenda Wadden 2050. De avond is bedoeld om u te informeren over de
Gebiedsagenda. Daarnaast kunt u vragen stellen en opmerkingen maken die de
opstellers kunnen meenemen in het verdere proces naar een Gebiedsagenda Wadden
2050. Burgemeester Ineke van Gent zit de avond voor. Verder verzorgt het
projectbureau Gebiedsagenda de presentatie.
De Gebiedsagenda Wadden 2050 wil in samenwerking met alle betrokken partijen
verantwoord vorm geven aan de toekomst van ons natuurlijk Werelderfgoed. Zodat het
Waddengebied ook in 2050 ecologisch en economisch gezond is. Dus duurzaam,
toeristisch aantrekkelijk en cultuur-historisch boeiend.
Op de website www.gebiedsagendawadden2050.nl vindt u meer informatie.
Wat:
Wanneer:
Waar:

Publieksavond Gebiedsagenda Wadden 2050
Woensdag 6 november, 20.00 uur
Raadzaal gemeentehuis Schiermonnikoog

Streekarchivaris
Kalender
2x per
maand
5 nov
6 nov
6 nov
7 nov
12 nov
13 nov
20 nov
21 nov
26 nov

Spreekuur college (op
afspraak)
Raadsvergadering
Grof huisvuil en oud
papier
Publieksavond
Gebiedsagenda 2050
Streekarchivaris
Dag vd Mantelzorg
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Streekarchivaris
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.

De streekarchivaris is in november aanwezig op de volgende data:
- donderdag 7 november
- woensdag 20 november (let op: dit keer op woensdag ipv donderdag)
Voor het raadplegen van de gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een
afspraak maken met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief Noordoost Fryslân,
telefoon: (0519) 22 28 53 of email: t.jongsma@ddfk.nl

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 13 november van 10.30 tot 12.00 uur
aanwezig in het gemeentehuis.

Raadsvergadering van 19 november verplaatst
De raadsvergadering van 19 november is verplaatst naar 26 november.

Energieadviseur
Op 21 november 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.

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. De eerstvolgende ophaaldag is 6 november.

Zorg & Welzijn
Verslag etentje bij Van der Werff
Op woensdag 30 oktober organiseerden we een etentje in hotel Van der Werff.
De belangstelling voor deze activiteit was zo groot dat er verplaatst moest
worden naar de eetzaal. Aan twee mooi opgedekte tafels genoot men van een
wildstoofpot. Het eten was heerlijk en het was erg gezellig op deze mooie
herfstdag.
Lijkt het u ook leuk om een keer mee te eten of aan een van de andere
activiteiten mee te doen? Regelmatig publiceren wij in onze nieuwsbrief de
verschillende activiteiten.

Dag van de Mantelzorg, dinsdag 12 november 2019
De gemeente Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land organiseren de Dag van de
mantelzorg op dinsdag 12 november 2019. Wij organiseren een leuke middag voor alle
mantelzorgers/vrijwilligers van Schiermonnikoog. Ook bieden wij de mogelijkheid om uw
mantelzorger een kleinigheidje te geven. Lees hieronder meer.
Voor alle mantelzorgers/vrijwilligers in de zorg
Bent u mantelzorger of vrijwilliger in de zorg op Schiermonnikoog dan bent u 12 november van harte welkom in het
Wantij aan de Langestreek. We organiseren een leuke middag met gastsprekers en een bingo met mooie, lekkere en
functionele prijzen. Wij zorgen die middag voor koffie en gebak en natuurlijk een hapje en een drankje.
Wanneer:
Waar:

Dinsdag 12 november, 15.00-17.30 uur
Het Wantij

Aanmelden kan tot 5 november via e-mail wmo@schiermonnikoog.nl of telefonisch via 06-11747797 (mw M.
Sanou) of 06-11747822 (mw B. Scheper).
Cadeautje voor uw mantelzorger
Ontvangt u mantelzorg? Kom dan op dinsdag 12 november tussen 11.00 en 12.00 uur bij ons langs in het zorg- en
medisch centrum. U kunt dan een kleinigheidje ophalen voor uw mantelzorger of vrijwilliger. Zo kunt u hem/haar
persoonlijk bedanken. Dit kleinigheidje wordt u aangeboden door de gemeente Schiermonnikoog en Thuiszorg Het
Friese Land.
Wanneer:
Waar:

Dinsdag 12 november, tussen 11.00-12.00 uur
Kantoor Zorg en Welzijn, Zorg- en Medisch centrum

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Voorstreek 1
Weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging (25-10-2019)
Omgevingsvergunning Voorstreek 26 B
ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen (25-10-2019)
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.

