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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

Kalender
2x per
maand
3 dec
4 dec
5 dec

12 dec
12 dec
17 dec
18 dec

Spreekuur college (op
afspraak)
Openhuis Kolzum
gemeentehuis
Open huis Klozum bij
de Burgemeester
Open huis Klozum
gemeentehuis en bij
de Burgemeester
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.

Kinderburgemeester Sabine benoemd
Onder grote publieke belangstelling is in de raadsvergadering
van 26 november Sabine AB officieel benoemd als
kinderburgemeester. De gemeenteraad lied door middel van
een luid applaus weten akkoord te gaan met de benoeming.
Nadat Sabine de belofte had afgelegd kreeg zij door
burgemeester Ineke van Gent de speciaal voor de
kinderburgemeester ontworpen ambtsketen omgehangen.

Open huis Klozum
Klozums jullie zijn van harte welkom:
 3 december in de hal van het gemeentehuis
 4 december bij de Burgemeester aan de Reddingsweg
 5 december in de hal van het gemeentehuis en bij de
Burgemeester aan de Reddingsweg

Sinterklaas
Intocht
Op zaterdag 23 november kwam Sinterklaas samen met zijn Pieten aan op
Schiermonnikoog. Voor het gemeentehuis werd hij welkom geheten door de
Burgemeester en de Kinderburgemeester.
Werkkamer in gemeentehuis
Tijdens de intocht vroeg Sinterklaas aan de burgemeester of hij een kamer in het
gemeentehuis mocht gebruiken als werkkamer. Dit vonden de burgemeester en de
kinderburgemeester natuurlijk goed. De werkkamer is prachtig geworden.
Sinterklaas is in elk geval maandag 2 december van 14.30 tot 16.30 aanwezig in zijn
werkkamer. Iedereen is van harte welkom.

Centrum Schiermonnikoog derde in verkiezing “Schoonste winkelgebied
van Nederland”
Voor de Schoonste Winkelgebied Verkiezing 2019 zijn de afgelopen maanden 480
winkelgebieden in 110 gemeenten onderzocht. Hiervoor zijn observatieteams ingezet die
bezoekers enquêteerden. Van alle deelnemers behaalde het centrum van
Schiermonnikoog een derde plaats. Een compliment voor de ondernemers die hun
omgeving zo goed schoonhouden en natuurlijk het winkelend publiek. Zowel eilanders
als recreanten.
Alle tien finalisten, waaronder ook het centrum van Vlieland,
Hollum (Ameland) en Midsland (Terschelling) ontvingen een
herinneringstegel.
De gemeente heeft de heer Brunekreef, exploitant van de
plaatselijke supermarkt, bereid gevonden de tegel in de
grond voor zijn winkel te plaatsen. Een passende plek
midden in het dorp.
Op de foto ziet u wethouder Johan Hagen en Erik Brunekreef
de tegel op zijn plek leggen.

Vuurwerkvrije zone aanvragen
Heeft u samen met uw buren interesse in het invoeren van een vuurwerkvrij gebied in uw straat of buurt? Dat kan.
Spreek met elkaar af om daar geen vuurwerk af te steken tijdens Oud en Nieuw. U kunt van ons borden krijgen om
vuurwerkvrije gebieden te markeren.
De borden die de vuurwerkvrije zone markeren, mag u zelf ophangen in de buurt. Na Oud en Nieuw moet u ze ook
weer weghalen en inleveren in het gemeentehuis. Zorg ervoor dat de borden uiterlijk 2 januari weer verwijderd zijn.
Let op! Het gaat hier om een vrijwillige zone. Gemeente en politie kunnen daarom niet handhavend optreden als in die
zone toch vuurwerk wordt afgestoken. U moet elkaar daar dan op aanspreken. De gemeente gaat uit van de kracht
van de inwoner zelf. Draagvlak onder buren is dus van groot belang voor het slagen van het initiatief.
Wilt u hier meer over weten of heeft u vragen? Kijk op www.schiermonnikoog.nl (zoekterm vuurwerkvrij), of neem
contact met ons op via postbus20@schiermonnikoog.nl of telefoonnummer (0519) 535050.
Het melden van een vuurwerkvrije zone kan tot en met 16 december.

Zorg & Welzijn
Onderstaande activiteiten zijn bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven
bij Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Kinderklozumavond in het gemeentehuis
Wanneer: Dinsdag 3 december (opgeven kan nog tot 3 december)
Tijd:
17.00 uur
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Voor deze activiteit vragen wij geen eigen bijdrage.

Klozumavond in het gemeentehuis
Wanneer: Donderdag 5 december (opgeven kan nog tot 3 december)
Tijd:
20.00 uur
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Voor deze activiteit vragen wij geen eigen bijdrage.

Verslag samen koken en eten
Woensdag 20 november hebben de ouderen en de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool samen gekookt en
gegeten op school. Janneke van de pluktuin had een hele mooie grote pompoen waar ze een heerlijke pompoensoep
van hebben gemaakt. Terwijl de soep stond te pruttelen werden de tafels gedekt en daarna werd er gezamenlijk
gegeten. De pompoensoep viel niet bij alle kinderen in de smaak, maar ze hebben het wel allemaal geproefd!

Bekendmakingen
Melding klein evenement, Winterfair
Op zaterdag 14 december van 14.00 tot 18.00 uur vindt er in en om de Stag aan de Langestreek 23 te
Schiermonnikoog een Winterfair plaats. (28-11-2019)
Omgevingsvergunning kappen 3 gemeentelijke bomen
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleen voor de kap van een:
1. Linde, ter hoogte van het perceel Langestreek 13 (Ambrosijn). De boom is dood, geen bladgroei.
2. Esdoorn, ter hoogte van het perceel Burg. v.d. Wormstraat 11. De boom is dood, geen bladgroei.
3. Iep, op de erfgrens van de achtertuin van het perceel Middenstreek 14. De boom is volledig uitgegroeid en
verkeert in slechte staat.
Na de kap worden op of op of nabij de locaties nieuwe bomen geplant. (27-11-2019)
Omgevingsvergunning Westerburenweg 8
verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning (22-11-2019)
Omgevingsvergunning Rijspolder 48
ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de recreatiewoning (22-11-2019)
Omgevingsvergunning Rijspolder 9
ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de recreatiewoning(22-11-2019)
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.

