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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: 0519-535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl

Gemeentehuis en milieustraat gesloten

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

Op dinsdagavond 7 april om 19.00 uur was burgemeester Ineke van Gent live te zien en
te horen vanuit de raadzaal met een persoonlijke boodschap aan de inwoners van
Schiermonnikoog. Een korte samenvatting:

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
21 apr

Raadsvergadering via
bestuur.schiermonniko
og.nl

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.

Op 10 april (Goede Vrijdag) en 13 april (Tweede Paasdag ) zijn het gemeentehuis en de
milieustraat gesloten en niet telefonisch bereikbaar.

Persoonlijke boodschap Burgemeester

Beste eilanders,
Ik wil u laten weten dat de gemeente meeleeft met mensen die nu
in een moeilijke situatie zitten. 'We zijn veel thuis. Het is lastig om
elkaar te ontmoeten. Sommigen zijn misschien eenzaam, alleen of
ongerust en missen de visites. Even een klein praatje of een korte
visite is al lastig te organiseren. Het RIVM en de Rijksoverheid
geven ons nog steeds een heldere instructie: afstand houden,
handen wassen en hou het vol! Als u het vol houdt gaat dat helpen
om het coronavirus niet verder te verspreiden.
Ga niet met meer dan drie personen op visite, geef geen feestjes
of partijtjes, ik begrijp heel goed dat dat gezellig is maar op dit moment is dat niet
verstandig.
Het is ook moeilijk voor onze ondernemers en hun personeel. Ze maken zich zorgen en
hebben een onzekere toekomst. Maar ik kan u verzekeren dat ook onze ondernemers
op de medewerking van onze gemeente kunnen blijven rekenen en we zullen er alles,
wat binnen onze mogelijkheden ligt, aan doen om deze zware dip die wij nu meemaken
weer te boven komen. De gemeente is samen met de andere eilanden aan het bekijken
of er een aparte compensatieregeling voor de waddeneilanden kan komen omdat die
bijna helemaal afhankelijk zijn van het toerisme. Daarvoor vragen we dringend aandacht
voor onze burgers en bedrijven. De provincie en het rijk zullen alles uit de kast halen om
een goede doorstart mogelijk te maken.
Ik roep toeristen op: kom nu in het paasweekend niet, heb het voor u zelf en voor ons
over. De medische voorzieningen moeten niet onnodig op de proef worden gesteld, de
boten varen minder en alle voorzieningen zijn gesloten. Kom nu niet naar de eilanden,
blijf thuis. Als het straks weer kan dan zullen wij u met open armen ontvangen. Ik zou u
willen vragen om dan wat extra uit te geven om de ondernemers te steunen. U houdt
van Schiermonnikoog. En daarom blijft u nu thuis.
De hotels op het eiland gedragen zich voorbeeldig, zij hebben zelf besloten de deuren te
sluiten. Ik hoop dat toeristen waarvan boekingen geannuleerd zijn zich schappelijk
opstellen. Werk een beetje mee en probeer niet het onderste uit de kan te halen. Het zijn
moeilijke tijden, laten we het (financiële) verlies zoveel mogelijk delen of de boekingen
verplaatsen.
Ook vraag ik de jeugd en kinderen op het eiland op om zich aan de regels te houden.
Kinderen willen gewoon keten, klieren, flirten en buiten spelen. Zeker als het voorjaar is.
Maar lieve kinderen dat kan nu even niet. Dus ook voor jullie: houd je aan de regels en
houd vol'.
Graag wil ik mijn lof uitspreken voor de zorg, het welzijnswerk, mantelzorgers en het
onderwijs. Zij doen ook hier geweldig werk. We moeten afstand houden van elkaar maar
we zijn niet afstandelijk en we blijven op andere manieren dichtbij'. Ik wens alle eilanders
sterkte toe in deze zware tijd. Ondanks alles: fijne paasdagen!
Ineke van Gent, burgemeester.
De uitzending is terug te kijken via bestuur.schiermonnikoog.nl

Patiëntenvervoer tijdens de Coronacrisis
De RAV Fryslân (Regionale Ambulance Voorziening Fryslân) heeft de volgende maatregelen getroffen:
 Het ambulanceteam op Schiermonnikoog blijft onverkort 7x24 uur aanwezig.
 De traumahelikopters, de Lifeliner 4. (Groningen) en de Lifeliner 1. (Amsterdam) zijn beschikbaar voor de
ambulanceteams voor - indien noodzakelijk - aanvullende spoedzorg op de eilanden en spoedtransporten vanaf de
eilanden naar de vaste wal.
 De KNRM is beschikbaar voor vervoer van reguliere (geen Corona) patiënten naar de wal.
 Corona-patiënten worden gedurende de Coronacrisis met een aparte snelboot naar de wal vervoerd. Hiervoor
heeft de RAV een contract afgesloten met een bootvervoerder op Lauwersoog
 Aanvullend maakt de RAV Fryslân afspraken met andere helikoptervoorzieningen.
Het ambulance team op Schiermonnikoog zal, zoals gebruikelijk, in goede samenwerking met de meldkamer
ambulancezorg en de huisarts een besluit nemen over de juiste wijze van transport.

Digitale raadsvergadering 21 april
De vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van dinsdag 21 april 2020 zal digitaal plaatsvinden. Dit
betekent dat alle deelnemers aan de raadsvergadering, die anders in de raadszaal zitten, allemaal apart vanaf een
thuiswerkplek via een videoverbinding vergaderen.
Wat betekent dit voor het publiek?
Dit betekent dat belangstellenden de vergadering niet vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis kunnen volgen. U
kunt de vergadering wel volgen via het internet. Op de website van de gemeente http://bestuur.schiermonnikoog.nl
komt een link naar de uitzending van de vergadering.
Volgende week laten wij u weten of het ook mogelijk is om de vergadering via SchiermonnikoogTV uit te zenden.
Kan ik inspreken tijdens de digitale raadsvergadering?
Inspreken is ook mogelijk tijdens de digitale vergadering. Want de gemeenteraad vindt het belangrijk dat burgers
vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen maken over onderwerpen op de raadsagenda. Omdat dit niet achter
het spreekgestoelte in de raadszaal kan, kunt u uw bijdrage schriftelijk aanleveren bij de griffier. De spelregel hierbij is:
maximaal één A4 kantje, lettertype 11. De griffier zal uw schriftelijke bijdrage voorlezen tijdens de vergadering. Als u
gebruik wilt maken van het inspreekrecht, dan kunt u contact opnemen met de griffier, via telefoonnummer 0611705296.

Gastvrij Schiermonnikoog
De gemeenteraad zou de notitie ‘Gastvrij Schiermonnikoog – 10 pijlers voor toeristisch beleid’ op 17 maart jl.
bespreken in haar raadsvergadering. Deze vergadering is door de coronacrisis niet doorgegaan. Het seniorenconvent
van de gemeenteraad heeft besloten dit agendapunt niet te agenderen voor de raadsvergadering van 21 april a.s.,
maar tot nader order uit te stellen. De impact van de huidige situatie op ons eiland en op het toerisme is te groot om nu
een debat over deze notitie te kunnen voeren.

Maatregelen tegen verspreiding coronavirus
-

Blijf thuis, ook tijdens het paasweekend
Ontvang zo weinig mogelijk bezoek (max 3 personen)
Ga alleen naar buiten als dat nodig is voor werk, boodschappen of om iets voor een ander te doen
Werk thuis wanneer dit mogelijk is
Houd afstand (1,5 meter)
Groepsvorming van meer dan twee personen is niet toegestaan

Kijk voor de overige maatregelen op www.rijksoverheid.nl

Informatie van de huisarts op Schiermonnikoog
-

-

Bij neusverkoudheidklachten of verhoging (tot 38.0 graden Celsius):
o Wij verzoeken u dringend thuis te blijven, uit te zieken en te zorgen dat u anderen niet besmet.
o Houdt afstand tot alle mensen
o U hoeft de huisarts niet te bellen omdat uw klachten mild zijn.
Als klachten erger worden met: koorts (meer dan 38.0 graden Celsius), hoesten of moeilijker kunnen ademen:
Bel diezelfde dag de huisartsenpraktijk op 0519-712400, tussen 8.30-9.30 of tussen 13.30-14.30.
Neem bij ernstige klachten direct contact op via 0519-712400 (toets zo nodig 1 bij spoed).
Het gehele zorgcentrum is alleen toegankelijk na telefonisch contact. Natuurlijk is de huisartspraktijk gewoon
beschikbaar voor al uw andere klachten. Neemt u daarvoor telefonisch contact op via bovenstaand
telefoonnummer. Wij proberen er zo goed mogelijk voor u te zijn.
Alle medicatie, ook de herhaalmedicatie, wordt iedere dag door de praktijk aan huis bezorgd tussen 16.00-17.00
uur.
Denk ook aan elkaar en steun elkaar waar mogelijk. Doe dit vooral via de telefoon en op afstand om onnodige
besmettingen te voorkomen.

Zoekt u zelf informatie op internet, dan kunt o.a. kijken op thuisarts.nl en rivm.nl.

Ouderen op Schiermonnikoog
Komt u in de problemen met bijvoorbeeld het doen van boodschappen, het bereiden van maaltijden of is het voor u niet
mogelijk uw woning te verlaten, dan kunt u contact opnemen met Brenda Scheper (zorg en welzijn gemeente) via 0611747822. Wij proberen het dan voor u op te lossen. De komende tijd bezorgt een medewerker Zorg en Welzijn de
maaltijden bij de personen die bij de maaltijdbezorging zijn aangesloten. Het kabinet heeft opgeroepen om bezoek aan
ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid te beperken. Maakt u zich zorgen om een oudere, meld dat dan
telefonisch bij Brenda Scheper (ouderenzorg Gemeente Schiermonnikoog): 06-11747822

Hulp aan ondernemers
De rijksoverheid en de gemeente bieden op verschillende manieren financiële hulp aan ondernemers (MKB en ZZP)
die worden getroffen door maatregelen als gevolg van het coronavirus.
Bijvoorbeeld:
- U kunt uitstel aanvragen voor het betalen van gemeentelijke belastingen en leges van een evenementenvergunning
terugkrijgen als uw evenement niet door kan gaan (via www.schiermonnikoog.nl).
- U kunt inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen via de TOZO-regeling op
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/. Dit is bedoeld voor ZZP-ers én zelfstandig ondernemers met personeel.
- U kunt loonkosten vergoed krijgen via NOW-regeling op www.uwv.nl.
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (was Noodloket)
Al eerder was er een noodloket aangekondigd door het kabinet voor ondernemers die rechtstreeks worden getroffen
door de maatregelen van kabinet in de coronacrisis. Zij kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen van 4.000
euro. Dit is nu aan te vragen via de TOGS-regeling op www.rvo.nl.
Kijk voor deze en meer regelingen op onze website en de websites van rijksoverheid, rvo en uwv.

Hulp aan werknemers
Misschien heeft u tijdelijk geen werk door de coronacrisis omdat uw werkgever uw loon (tijdelijk) niet meer kan betalen.
Uw werkgever kan hiervoor een regeling aanvragen (de NOW-regeling). U krijgt dan uw loon gewoon doorbetaald.
Uitkeringen
Lukt dat niet, omdat uw contract bijvoorbeeld afloopt, of omdat uw werkgever toch niet in aanmerking komt voor deze
regeling? Dan kunt u mogelijk een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Heeft u hier geen recht op, dan kunt u
mogelijk een bijstandsuitkering krijgen.
Meer informatie over deze uitkeringen kunt u vinden op onze website (menu > zelf regelen > werk, inkomen en zorg).

Informatie voor ouders
Het zijn spannende en ook onwerkelijke tijden. Veel ouders werken zoveel mogelijk vanuit huis. Of u heeft tijdelijk geen
werk (en maakt zich daar misschien zorgen over). Uw kinderen krijgen opeens thuisonderwijs. Deze thuisblijfsituatie
zorgt voor veel vragen bij ouders en kinderen.
Gelukkig zijn er mensen die u kunnen helpen als u vragen heeft.
 GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg
Voor vragen over (opgroeiende) kinderen en voor overleg over extra zorg of verwijzingen kunt u terecht bij de jeugdarts
en/of de jeugdverpleegkundige van de GGD:
Hillie van den Brug (jeugdarts) 088 22 99 564, h.vdbrug@ggdfryslan.nl
Abe van Reemst (jeugdverpleegkundige) 088 22 99 876, a.vreemst@ggdfryslan.nl
 Pedagogisch medewerker
Mirjam Stedehouder houdt zich bezig met opvoeding en is bekend op Schiermonnikoog. Zij gaat graag met u en uw
kind/gezin in gesprek. Dit gebeurt telefonisch. U kunt haar bereiken op: 088 22 99 427 (bellen), 06 31649283
(sms/whatsapp) of m.stedehouder@ggdfryslan.nl
 Jongerenwerker
U kunt ook terecht bij Ilse van Delden, jongerenwerker van de gemeente. U kunt haar bereiken via
i.vandelden@schiermonnikoog.nl / 06-11603348
 Maatschappelijk werk
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, kunt u bereiken via 088-5335353 of via e-mail info@smwf.nl
Hulp op internet
• Voor algemene tips over praten met kinderen over het coronavirus kunt u terecht op de website van de
Kinderombudsman (www.dekinderombudsman.nl/) en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
(www.kenniscentrum-kjp.nl/).
• Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl/) staan voorbeelden voor het maken van afspraken, het
zorgen voor dagritme én afwisseling, en het onderscheid maken tussen werktijd, schooltijd en vrije tijd.
• De website van mediaopvoeding (www.mediaopvoeding.nl) geeft adviezen aan ouders over hoe om te gaan met
schermtijd voor kinderen van verschillende leeftijden.

Informatie voor kinderen en jongeren
Het is best spannend en vreemd deze ‘coronatijd’. Je mag niet meer naar school en je zit veel thuis. Zit je ergens mee?
Wil je iets bespreken? Als je vragen hebt, kun je altijd je juf, meester, leerkracht of mentor bellen, mailen of appen.
Ook kun je bellen of chatten met de Kindertelefoon via www.kindertelefoon.nl of 0800-0432. Bij de kindertelefoon kun
je terecht met vragen over alle onderwerpen. Heb je vragen over gezondheid en welzijn kijk dan op www.jouwggd.nl
Je kunt ook terecht bij Ilse van Delden, jongerenwerker bij de gemeente. Je kunt haar bereiken via
i.vandelden@schiermonnikoog.nl / 06-11603348

Evenementen op Schiermonnikoog
Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht, ook met minder dan 100 personen, zijn verboden tot 1 juni
2020. Wilt u weten of een bijeenkomst of evenement na 1 juni doorgaat? Zoek dan contact met de organisator of kijk
op hun website. De gemeente heeft bericht ontvangen dat het Concours Hippique dit jaar niet doorgaat.

Regionale Energiestrategie (RES) Fryslân
Dinsdag 21 april vergadert de gemeenteraad van Schiermonnikoog over de Regionale Energiestrategie (RES) Fryslân.
Schiermonnikoog en de andere Waddeneilanden hebben al een ambitie om energieneutraal te worden. Daar gaan we
mee verder. In de RES Fryslân staan geen nieuwe plannen. Alle projecten in het plan zijn al bekend, hebben een
vergunning en zijn in aanbouw of worden gebouwd. Alle gemeenteraden van de provincie Fryslân besluiten voor juni
over de Regionale Energiestrategie Fryslân.
Klimaatakkoord
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dit is de Nederlandse uitwerking van de internationale
klimaatafspraken van Parijs (2015). Doel van het Klimaatakkoord: met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen.
Eén van de afspraken is dat dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe zij het best duurzame
elektriciteit op land kunnen opwekken. Maar ook welke warmtebronnen we kunnen gebruiken, zodat straten en
gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken acceptabel en financieel haalbaar?
In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De Provincie Fryslân is één
van de dertig energieregio’s. Binnen de regio werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders,
energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan de energietransitie. Ook Schiermonnikoog doet
hieraan mee.
Hoe wilt u betrokken worden?
Inwoners, belangenvertegenwoordigers en deskundigen denken de komende maanden mee om te bepalen welke
ambitie Fryslân heeft voor het opwekken van schone energie. De volgende stap is beoordelen wat daarvoor nodig is en
wat het betekent voor het Friese landschap. Het streven is een goede balans tussen lusten en lasten. Dit zijn de
bouwstenen om tot een definitief plan te komen.
We willen graag weten hoe u betrokken wilt worden bij de plannen voor schone energie. Tussen 14 april en 3 mei kunt
u daarom een vragenlijst invullen. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.
Meer informatie
Op de website www.resfryslan.frl vindt u meer informatie. Ook staat hier de concept RES.
Ook op de pagina duurzaamheid van de gemeente vindt u meer informatie (menu > in de gemeente > duurzaamheid).

Wegwerkzaamheden
Aannemer STIVA gaat groot onderhoud plegen aan de Middenstreek op Schiermonnikoog. Op meerdere plekken,
vooral bij de putten, is de weg wat ingezakt. Dat gaat de aannemer repareren. De werkzaamheden beginnen op
dinsdag 14 april en duren tot uiterlijk vrijdag 24 april. Gedurende deze periode is de Middenstreek vanaf de
Reeweg tot de afslag Karelspad, afgesloten voor alle verkeer.

Honden en paarden
Op een aantal plaatsen kruisen hondenlosloopplaatsen en paardenroutes elkaar. Het is belangrijk dat begeleiders van
honden en paarden hier alert op zijn.
Hondenloslooproutes
Op hondenloslooproutes moeten honden onder appèl staan. Dit betekent dat uw hond altijd direct bij u terugkomt als u
hem roept. Dit is niet alleen van belang voor paarden en ruiters. Ook medewandelaars kunnen schrikken van uw hond.
Op Schiermonnikoog zijn hondenloslooproutes uitgezet. Deze zijn te herkennen aan de korte paaltjes met blauwe
opdruk. De routes zijn te vinden in de folder ‘Welkom op Schiermonnikoog’.
Paardenpaden
Onlangs verscheen de folder ‘paardrijden op Schiermonnikoog’. Hierin staan alle paardenpaden en afspraken over het
gebruik van paden voor begeleiders van paarden (menners, ruiters).
De folders ‘welkom op Schiermonnikoog’ als de folder ‘paardrijden op Schiermonnikoog’ zijn (onder normale
omstandigheden) verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis, het VVV en het Bezoekerscentrum of digitaal via
onze website (menu > in de gemeente > toeristische informatie).

Eerste regentonnen en compostvaten staan op hun plek
De eerste twee ladingen regentonnen en compostvaten zijn op Schiermonnikoog gearriveerd en staan bij hun nieuwe
eigenaren.
Het voorjaar is een goede tijd om regenwater op te vangen voor de zomer. Wilt u dus ook met korting een regenton of
compostvat kopen? Kijk dan op onze website voor meer informatie.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 21 april 2020
Op dinsdag 21 april om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad via een videoverbinding.
AGENDA:
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen

4.

Besluitenlijst van de vergadering van 25 februari 2020

5.

Mededelingen
Besluitvormend deel

6.

RKC De Waddeneilanden – onderzoek VN-Verdrag Handicap

7.

Verklaring geen bedenkingen Project vervangen onderzoeksgebouw Heereweg 12

8.

Begroting 2021 GR Samenwerkingsverband De Waddeneilanden

9.

Concept Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân

10.

Aanschaf zoutelectrolyse-systeem voor zwembad De Dùnatter

11a
.11b

Lijst van ingekomen stukken 17 maart 2020

.12.

Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve

13.

Samenwerking Waddeneilanden

14.

Duurzaamheid

15.

Vragenuur

16.

Sluiting

Lijst van ingekomen stukken 21 april 2020

De raadsvergadering vindt plaats via een videovergadering, dit is mogelijk door de tijdelijke wet digitale
beraadslaging en besluitvorming. De raadsvergadering is zonder publiek, maar wel openbaar. De
raadsvergadering is te volgen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl. Alle raadsstukken zijn hier ook te
raadplegen.
Ieder die gebruik wil maken van het recht om in te spreken, meldt dit vóór 12 uur op de dag van de vergadering
aan de griffier, via telefoonnummer 06-11705296.
Aanvulling nota bodembeheer 2018 Gemeente Schiermonnikoog
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 17 maart 2020 de
Aanvulling nota bodembeheer 2018 Gemeente Schiermonnikoog vastgesteld. Hiermee is de bodemkwaliteitskaart
geactualiseerd door het toevoegen van de stoffen PFAS. Op grond van artikel 50 van het Besluit bodemkwaliteit kan
tegen dit besluit binnen zes weken na deze bekendmaking beroep worden ingesteld bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Algemene Kamer,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag (03-04-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Langestreek 11A-10
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakramen (08-04-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Kooipad 1
Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de verbouw overkapping (wijziging eerder vergunde). (0804-2020)

Aanvraag kapvergunning Karrepad 6
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een populier op het perceel Karrepad 6. De boom groeit
helemaal scheef en er vallen takken uit. Ook is de boom volledig uitgegroeid (25-03-2020)
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.
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.

