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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

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 18 december. 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

Klozum in het gemeentehuis
Dinsdag 3 december was er open huis in het gemeentehuis voor Klozums. De ouderen
zaten vol spanning te wachten. De kinderen hadden er veel werk van gemaakt. Wat een
leuke en creatieve acts: koks van Yn de Mande, de witte watertoren,
kinderburgemeester en veel acts over de korrels op het strand en de boeren. Onder het
genot van een hapje en een drankje hebben de ouderen genoten van de optredens.
Bedankt Klozums en graag tot volgend jaar.

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
12 dec
12 dec
17 dec
18 dec

Spreekuur college (op
afspraak)
Inloopspreekuur
WMO/ Thuiszorg
Streekarchivaris
Raadsvergadering
Inzameling KCA

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.

Tulpen tegen polio en voor vrijheid
Vorige week plantte de gemeentelijke
buitendienst rode tulpenbollen op verschillende
plekken in het dorp.
De gemeente kocht de tulpenbollen van
Rotaryclub Het eiland Schiermonnikoog. De
opbrengst van de verkoop gaat direct naar het
internationale vaccinatieprogramma tegen
polio.
Omdat we komend jaar 75 jaar bevrijding
vieren, zijn de bloembollen in de tuin van het
gemeentehuis geplant in de vorm van het
cijfer 75.

Streekarchivaris op 12 december in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 12 december aanwezig in het gemeentehuis. Voor het raadplegen van de
gemeentelijke archieven kunt u vooraf een afspraak maken met dhr. Tj. Jongsma van het
Streekarchief Noordoost Fryslân, telefoon: (0519) 22 28 53
of e-mail: tj.jongsma@noardeast-fryslan.nl

Woensdag 18 december 2019 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 18 december huis aan huis ingezameld. Batterijen, afgewerkte olie,
kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in de bekende rode of groene kunststofbak. Deze kunt u op
woensdag 18 december weer aanbieden.
De bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De bekende “chemokar” haalt het afval bij u op. Plaats het
KCA voor 10.00 uur ’s morgens langs de weg. Na de route staat de chemokar van 14.30 – 15.30 uur op het
parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden niet is
opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer G. Kok. U kunt hem telefonisch benaderen: 06-12740802.

Herinschrijven alle woningzoekenden
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, moet deze inschrijving voor
1 januari 2020 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die zich na 1 september 2019 hebben ingeschreven hoeven
dit jaar nog niet te reageren, vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier kunnen wij nagaan wie er nog actief
op zoek is naar een woning. U behoudt uw plaats op de lijst van woningzoekenden. Ook eventuele wijzigingen in uw
(woon)situatie kunt u zo kenbaar maken. Aan herinschrijving zijn geen kosten verbonden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit formulier moet u online invullen en
vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website (product Herinschrijving woningzoekenden).
Op het formulier kunt u ook een voorkeur aangeven voor de volgende woningcategorieën:
- Seniorenwoning
- Studio
- Kleine woning
- Gezinswoning
- Grote gezinswoning

= woning met maximaal twee slaapkamers waarvan minstens één op de begane grond,
toilet en douchegelegenheid op de begane grond. Bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u
voorrang krijgen voor een dergelijke woning.
= eenkamerwoning, woon-/slaapkamer in één.
= woonkamer/keuken met minstens één aparte, volwaardige slaapkamer.
= woonkamer/keuken met minstens twee aparte slaapkamers.
= woonkamer/keuken met minstens drie aparte slaapkamers.

Het gaat hier om een voorkeur. U kunt ook voor andere woningen in aanmerking komen.
In verband met het passend toewijzen van woningen, hebben wij van u actuele inkomensgegevens nodig. U kunt
deze opvragen bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Vraagt u naar een ‘Inkomensverklaring’. Alle
aan ons verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2020, dan verwijderen wij u van de lijst van woningzoekenden. U moet zich dan weer
opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Christy Hagen, telefoon (0519) 535080 of e-mail
c.hagen@schiermonnikoog.nl.

Zorg & Welzijn
Inloopspreekuur WMO Schiermonnikoog en Thuiszorg het Friese Land
Op donderdag 12 december van 13.00 uur tot 15.00 uur is er een gezamenlijk inloopspreekuur van WMO gemeente
Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land.
In het zorg- en medisch centrum kunt u deze middag terecht voor al uw hulpvragen over WMO en Thuiszorg.
Ook kunt u advies krijgen over ondersteuning of hulpmiddelen.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 17 december 2019
Op dinsdag 17 december wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 26 november 2019
Mededelingen

6.
7.
8.
9.
10.

Besluitvormend 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

11.
12.

Oordeelsvormend deel
Toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Schiermonnikoog
Verordening gegevensverstrekking BRP (basisregistratie personen)

13.
14.
15.
16.
17.
18.

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.
Omgevingsvergunning Duinpad 3
Ingediende aanvraag voor het plaatsen van een berging (29-11-2019)
Omgevingsvergunning Voorstreek 32
Ingediende aanvraag voor het bouwen van een berging in de overtuin (29-11-2019)

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.

