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Raadsvergadering 26 november om 19.30 uur

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

Direct aan de jachthaven biedt de gemeente Schiermonnikoog dit vrij gelegen
horecaobject met een uniek uitzicht over de jachthaven, het eiland zelf en de
Waddenzee te huur aan.

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
20 nov
21 nov
26 nov
19.30 uur

Spreekuur college
(op afspraak)
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 raadsvergadering van dinsdag 26 november begint om 19.30 uur. De agenda van
deze vergadering kunt u vinden onder het kopje bekendmakingen.

Jachthavenrestaurant te huur op Schiermonnikoog

Het gebouw werd in 2007 gebouwd. Bij de bouw is een ruime terrasmogelijkheid
meegenomen waar 80 gasten met (en op hun) gemak kunnen plaatsnemen. Gasten
genieten hier de hele dag van de zon en bij slechter weer is er uiteraard de mogelijkheid
om binnen te zitten. In het restaurantgedeelte, dat ongeveer 90 vierkante meter groot is,
is ruimte voor circa 55 zitplaatsen. De totale oppervlakte van de begane grond bedraagt
circa 110 vierkante meter, waarvan de keuken 15 vierkante meter is. Daarnaast is er nog
een ruim souterrain aanwezig, waar zich de toiletten en de berging bevinden.
De voorkeur van de gemeente (verhuurder) gaat in eerste instantie uit naar een huurder
van het eiland Schiermonnikoog.
Interesse gewekt?
Wenst u meer informatie te ontvangen of een bezichtiging te plannen met de makelaar,
dan kunt u tot 26 november aanstaande contact opnemen met Ingmar Bokma via 0302345080 of horeca@vdweerd.nl. Financiële informatie zoals de huurprijs van het object
en de vraagprijs t.b.v. de roerende zaken wordt uitsluitend persoonlijk verstrekt.

Genaturaliseerd tot Nederlander
Op donderdag 14 november kreeg Nohola Taofiki Coulibaly de Nederlandse nationaliteit.
Tijdens de naturalisatieceremonie legde Nohola de verklaring van verbondenheid af
waarna burgemeester Ineke van Gent hem het besluit van Nederlanderschap uitreikte.
Het was een feestelijke en blijde
gebeurtenis die plaatsvond in de
raadzaal van het gemeentehuis
waar Nohola omringd werd door
vrienden en zijn nieuwe familie van
het eiland en de wal.
Het college feliciteert Nohola met
het verkregen Nederlanderschap.

Zorg & Welzijn
Samen koken en eten
Woensdag 20 november van 10.30 tot 12.00 uur gaan we samen koken en eten op
basisschool Yn de Mande. We beginnen om 10.30 uur met een kopje koffie. Daarna
gaan we koken met de kinderen van groep 7 en 8.
De ochtend sluiten we af met onze zelfbereide maaltijd. Komt u ook?
Bovenstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op
Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij Brenda Scheper via
welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822. Graag voor 19 november.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 26 november 2019
Op dinsdag 26 november wordt om 19.30 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.

Opening
Benoeming Kinderburgemeester – hamerstuk
Installatie Kinderburgemeester

4
5.
6a.
6b.
7.

Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 15 oktober 2019
Besluitenlijst van de vergadering van 5 november 2019
Mededelingen

8.
9.

Besluitvormend deel
Beleidsnota Dursum Eilaun Schiermonnikoog
Regiodeal Waddeneilanden

10.
11.
12.
13.
14.

Oordeelsvormend deel
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Schiermonnikoog 2020
WMO Verordening 2015 met ingang van 1 januari 2020
Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Schiermonnikoog Dorp – onttrekking woonruimte
Plaatsen berging bij het jachthavenrestaurant
Onderzoek gymzaal De Súdwester

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
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 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.
Omgevingsvergunning Langestreek 148
ingediende aanvraag voor het intern verbouwen en het realiseren van een dakuitbouw (08-11-2019)
Omgevingsvergunning Karrepad 16
Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de recreatiewoning (08-11-2019)
Omgevingsvergunning Zwarteduinenweg 18 (thv Karrepad 36 t/m Zwarteduinenweg 18)
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een glasvezelkabel (08-11-2019)
Omgevingsvergunning Karrepad 11
Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van de recreatiewoning en het bouwen van een bijgebouw (0811-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek om de Noord 16
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de recreatiewoning (08-11-2019)
Aanvraag omgevingsvergunning kappen Reeweg 9 te Schiermonnikoog
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een Kastanje en een Lijsterbes op het perceel Reeweg 9.
(07-11-2019)
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.

