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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.

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. 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

Regenton of compostvat met korting kopen

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

De gemeente stimuleert het gebruik van regentonnen en compostvaten. U kunt deze nu
met korting kopen. Heeft u interesse? Kijk dan voor de regeling op onze website.
Met een regenton bespaart u kostbaar drinkwater. Bovendien komt het water dat u
opvangt niet extra in het riool terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te
worden. Door een compostvat te gebruiken vermindert u de hoeveelheid afval en kunt u
de biodiversiteit in uw tuin vergroten.

Openingstijden:

Uitnodiging voor de vrouwen van Schiermonnikoog

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
Elke
wo en
do
21 feb
25 feb
27 feb

Spreekuur college (op
afspraak)
Maatschappelijk werk
in zorgcentrum
(op afspraak)
Streekarchivaris
Raadsvergadering
Energieadviseur

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 Ineke van Gent nodigt de vrouwen van Schiermonnikoog graag uit voor
een ontbijt op maandag 9 maart van 8.30 tot 10.00 uur in Hotel van der Werff. Het
ontbijt vindt plaats ter gelegenheid van internationale vrouwendag.
Meer informatie over deze ochtend vindt u in de nieuwsbrief van vorige week.
Aanmelden
U kunt zich nog tot 2 maart telefonisch aanmelden bij de gemeente via (0519) 535050 of
stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden.

Energieadviseur
Op 27 februari 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.

Militaire oefening
Van 17 t/m 21 februari 2020 wordt een militaire oefening gehouden. De oefening speelt
zich af in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland
en Groningen. Het betreft een oefening waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen
en vliegtuigen aansturen.
Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten
Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op internet
luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘documenten’, of op NOS teletekst pagina 766.
Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en
eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 - 0226033 bereikbaar.

Zorg & Welzijn
Verslag aan tafel met Jobke Nienhuis
Donderdag 6 februari was Jobke Nienhuis te gast.
Ongeveer 30 personen kwamen bij hotel van der Werff
om aandachtig te luisteren naar zijn prachtige verhalen.
Verhalen over zijn tijd als weerman bij TV Noord en over
de Elfstedentocht die hij heeft gereden.
Na deze gezellige ochtend werd de lounge geruild voor de
eetzaal waar aan konden schuiven voor een heerlijke
maaltijd.

Jongens- en meisjesclub
De meisjes en jongens club draait nu een aantal weken en zorgt voor veel plezier bij de kinderen en de leiding. De
meisjes hebben vorige week in de school cup cakes gebakken en de jongens die dat leuk vinden, krijgen deze vrijdag
uitleg en training in darten. Dit alles dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers.
De jongensclub is op vrijdag 14 februari en 28 februari van 19.00 tot 20.30 uur
De meisjesclub is op donderdag 27 februari en op 12 maart van 16.00 tot 17.30 uur
Wil je ook meedoen aan de jongens- of meisjesclub? Kom dan gezellig langs in de Kittiwake. Aanmelden is niet nodig.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 25 februari 2020
Op dinsdag 25 februari 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 28 januari 2020
Mededelingen

6.
7.
8.

Besluitvormend deel
Huisvestingsverordening 2020-2024
Wijziging verordening onroerende-zaakbelasting 2020
Benoemen lid Rekenkamercommissie De Waddeneilanden

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl. U kunt de vergaderingen volgen via onze
website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune.
Aanvraag omgevingsvergunning Rijspolder 74
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen overkapping aan de woning. (12-02-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Langestreek om de Noord 12a
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de legalisatie van de mantelzorgsituatie. (12-02-2020)
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Duinpad 3
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe berging bij VV De Monnik is ingetrokken
door de aanvrager. (12-02-2020)
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.

