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raadsvergadering
Opticien in zorg- en
medisch centrum (op
afspraak)

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.

Gelukkig... het nieuwe jaar is begonnen
Een bijzonder en enerverend jaar ligt achter ons. 2020 zal niet snel worden vergeten
maar het Coronavirus heeft wel de toon gezet.
Iedereen was er weer klaar voor in het vroege voorjaar, alles was tiptop in orde voor het
nieuwe seizoen. De ondernemers stonden te trappelen om gasten te ontvangen, vele
eilanders zaten boordevol leuke ideeën voor talloze evenementen en op 11 juni zou
onze vrijheid groots worden gevierd. Helaas werd dat in één klap onmogelijk door de
vele beperkingen die we kregen opgelegd om verspreiding van het virus zoveel als
mogelijk te voorkomen. We vierden onze 75 jaar vrijheid bescheiden maar deze werd
ook enorm ingeperkt het afgelopen jaar. Spontane sociale contacten met familie,
vrienden en buren werden opeens een logistieke uitdaging of geheel onmogelijk. Het
verenigingsleven kwam tot stilstand en evenementen waren grotendeels onmogelijk.
Onze ondernemers moesten een groot deel van het jaar hun bedrijf sluiten, wat zorgen
bracht maar ook inventief ondernemerschap. Over het algemeen hield iedereen zich aan
de noodzakelijke beperkingen en hebben we het met elkaar heel goed gedaan. We
verlangen naar hoe het was, hoe eerder hoe beter. Het nieuwe seizoen wordt hopelijk
een nieuwe start voor ons allemaal.
De jaarwisseling is rustig verlopen op ons eiland. Met dank aan allen die daaraan
hebben meegewerkt. De scheepshoorn die klonk, de fakkels die brandden en vanaf de
kerktoren hoorden we "happy new year". Helaas geen kus of omhelzing maar een
elleboogje voor de beste wensen buiten de bubbel en het was rustig op straat.
Goede hoop hangt in de lucht. Het vaccineren is begonnen en we hopen dat we in één
keer alle bewoners van het eiland kunnen vaccineren zodat u niet allemaal naar de wal
hoeft. We vragen niet om voorrang, maar we hebben gevraagd of het niet beter is dat we
niet met zijn allen naar de wal hoeven voor de vaccinaties. We houden u natuurlijk op de
hoogte. Hoe eerder we het virus onder controle hebben, hoe liever het ons is.
We zijn ook nog bezig met steun van het Rijk voor de eilanden om onze leefbaarheid en
voorzieningen op peil te houden en waar nodig te verbeteren.
Wij zijn geen opluchtmuseum maar een eiland waar we kunnen wonen, werken en leren.
Een eiland dat goed bereikbaar is en waar we kunnen ondernemen, verduurzamen en
nieuwe werkgelegenheid creëren. Kortom: werk aan de winkel, het eerste gesprek met
de minister heeft hierover alweer plaatsgevonden. We trekken hierin samen op met de
andere eilanden.
Maar bovenal wens ik u namens het college van Schiermonnikoog een gelukkig,
liefdevol maar vooral ook een gezond en virusvrij 2021!
Ineke van Gent, burgemeester.

Nieuwjaarswens kinderburgemeester
Beste inwoners van Schiermonnikoog,
Ik wens u allemaal een gelukkig en gezond 2021.
Lieve groet,
Sabine AB, kinderburgemeester.

Digitale raadsvergadering 19 januari
De vergadering van de gemeenteraad van Schiermonnikoog van dinsdag 19 januari
2021 vindt digitaal plaats. De vergadering is te volgen via
http://bestuur.schiermonnikoog.nl. Bij de raadsvergadering staat een link naar de
uitzending. De digitale raadsvergadering (via het programma Starleaf) werkt niet goed
via Internet Explorer. U kunt de uitzending wel volgen via Chrome. Tip: zet het
luidsprekertje aan om geluid te krijgen. De vergadering is ook te volgen via
SchiermonnikoogTV

Inspreken in de digitale vergadering
U kunt tijdens deze openbare raadsvergadering op twee manieren inspreken over onderwerpen die op de agenda
staan:
1. U kunt u schriftelijke bijdrage (maximaal één kantje A4, lettertype 11) inleveren. Deze wordt voorgelezen door de
griffier.
2. Daarnaast kunt u nu ook zelf inspreken in de digitale raadsvergadering. U verschijnt dan in beeld en kunt zelf het
woord voeren. U moet dan wel over de juiste faciliteiten beschikken, zoals een stabiele internetverbinding en een
laptop/tablet met camera.
Als u wilt inspreken dan moet u vóór 12 uur op de dag van de vergadering contact opnemen met de griffier, Marja van
der Meer via 06-11705296.
Als u vragen heeft over de gemeenteraad of de raadsvergaderingen dan kunt u contact opnemen met de
Raadsgriffier, Marja van der Meer. Zij is te bereiken via bovenstaand mobiele nummer of via e-mail
m.vandermeer@schiermonnikoog.nl.

Planning raadsvergaderingen 2021
De gemeenteraad vergadert in 2021 op:
19 jan
2 feb (beeldvormend)
16 feb
2 mrt (beeldvormend)
23 mrt
6 apr (beeldvormend)
20 apr
18 mei
1 juni (beeldvormend)
15 juni
6 juli (alleen besluitvormend)

17 aug (facultatief
7 sep (beeldvormend)
21 sep
28 sep (beeldvormend)
12 okt
2 nov (beeldvormend)
9 nov (begroting)
16 nov
7 dec (beeldvormend)
21 dec

Planning ophalen klein chemisch afval 2021
Ook in 2021 haalt de chemokar elk kwartaal klein chemisch/gevaarlijk afval op.
Dit gebeurt op de volgende data: 24 maart, 23 juni, 22 september en 22 december.

Digitaal of telefonisch spreekuur burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend tussen 9 en 10 uur, dit kan
digitaal of telefonisch. Juist in deze tijd is het goed om te weten dat onze bestuurders open staan voor een gesprek,
binnen de mogelijkheden die er zijn. 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

Energiebox komt eraan
In de laatste nieuwsbrief van 2020 kondigden wij een ‘kerstpakket vol energie’ aan. Door extreme drukte bij onder
andere de leverancier en pakketbezorgdiensten lukte het niet deze Energiebox rond de feestdagen te bezorgen zoals
we van plan waren. Maar de energieboxen komen er binnenkort aan.
Inwoners van Schiermonnikoog krijgen de box gratis thuisbezorgd. De Energiebox is een onderdeel van het project
Dursum Eilaun. De box is samengesteld in samenwerking met installatiebedrijf Vlasma en Energiecoöperatie De
Sintrale. De Sintrale biedt u in de box nog een extra energie-informatieve verrassing aan.
We wensen u veel plezier met de inhoud van de Energiebox!

Tijdelijk extra korting Energieadvies op maat
U krijgt tijdelijk maar liefst € 100,- korting op het Energieadvies op maat. De korting geldt van 1 januari tot 15 maart
2021. Kijk op onze website voor meer informatie over het energieadvies op maat (typ in de zoekbalk energieadvies).
De energieadviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van uw woning. Hij of zij kijkt bijvoorbeeld naar uw dak,
gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de verwarming. Na het gesprek ontvangt u een rapport met daarin
een plan van aanpak en de geschatte besparing.
Wanneer is de energieadviseur op het eiland?
De energieadviseur is op de volgende data op het eiland: 21 januari en 25 februari. Als er veel belangstelling is,
voegen wij zo mogelijk extra data toe. Per dag zijn vijf plaatsen beschikbaar. Het advies staat nadrukkelijk ook ter
beschikking aan particuliere recreatiewoningbezitters.

Nederlandse Identiteitskaart met inlogfunctie
Vanaf 4 januari heeft de identiteitskaart een extra functie. U kunt ermee inloggen via de DigiD app bij de overheid, het
onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de Publieksbalie in het
gemeentehuis, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie
activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.

Even voorstellen
Nina Laninga
Mijn naam is Nina Laninga, 27 jaar en sinds 4 januari ben ik gestart bij de gemeente
Schiermonnikoog als adviseur Bouwen en Wonen. Ik woon in Groningen en ben in 2018
afgestudeerd als planoloog, waarna ik afgelopen 2 jaar werkzaam ben geweest bij de gemeente
Westerkwartier op het gebied van duurzaamheid.
Waarschijnlijk voor een deel van jullie een niet geheel onbekend gezicht, aangezien ik tussen
2013 en 2019 heel wat weken op Schiermonnikoog heb doorgebracht achter de bar bij de
Marlijn. Deze kans om me weer in te mogen zetten voor dit mooie eiland kon ik dan ook niet
laten lopen. Ik kijk er heel erg naar uit om samen te mogen werken aan de toekomst van
Schiermonnikoog!
Gabriëlle van der Jagt
Hallo allemaal,
Mijn naam is Gabriëlle en ik mag me in deze nieuwsbrief voorstellen als de nieuwe Jeugd- en
Jongerenwerker op Schiermonnikoog. Deze taak ga ik naast mijn werk als Buurtsportcoach en
docent Lichamelijke Opvoeding uitvoeren. Per 1 januari 2021 ben ik begonnen en ik heb
ontzettend veel zin in deze uitdaging. Laten we gaan voor een sportief, creatief en gezellig
nieuwjaar. Als je hiervoor goede ideeën hebt of juist vragen, spreek me vooral aan!
Hartelijke groet,
Gabriëlle van der Jagt
Mireille Kassels
Mijn naam is Mireille Kassels. Sinds 1 januari ben ik in dienst als beleidsmedewerker
Sociaal Domein, met een breed en interessant takenpakket (van WMO en Participatiewet
tot sport en cultuur). Ik ben geboren en getogen Rotterdammer. In 2000 ben ik op zoek naar
iets meer groen en iets minder drukte vanuit het centrum van Rotterdam naar Salland verhuisd,
waar ik ook nu nog woon. Sinds 2017 werk ik met veel plezier in Friesland, en reis ik in de
weekenden naar huis. Na het VWO ben ik eerst jongerenwerker geworden, en daarna heb ik
sociale wetenschappen aan de Erasmus Universiteit gestudeerd, waar ik na mijn studie ook als
onderzoeker aan de slag mocht. Na vier jaar op de universiteit ben ik aan het werk gegaan als
beleidsonderzoeker en projectleider voor de gemeente Rotterdam. Na drie jaar Coolsingel ben
ik in het diepe gesprongen en voor mijzelf begonnen als beleidsonderzoeker en –adviseur.
Sindsdien heb ik voor gemeenten, provincies, steunfunctie-organisaties, en voor culturele
instellingen (bibliotheken en musea) gewerkt, eerst vooral als extern adviseur, sinds 2000 ook
ad interim. Mijn ervaring ligt vooral op het terrein van cultuur, maar ik heb ook een aantal jaren
ervaring met het Sociaal Domein. Ik kijk er naar uit om met jullie allemaal kennis te maken, en
vooral ook om ‘live’ op het eiland te kunnen zijn, om het eiland en de mensen goed te leren
kennen. Dus graag tot snel!

Overhangende takken en overhangend groen, daar kunt u iets aan doen
De inwoners van Schiermonnikoog besteden veel zorg aan hun tuin. De gemeente waardeert dit zeer. Ook de
medewerkers van de buitendienst doen hun uiterste best om het dorp er verzorgt uit te laten zien. Maar op een aantal
plekken hangen takken (te laag) over de openbare weg en zijn heggen over de bestrating gegroeid. Wanneer dit
beplanting uit uw tuin is, vragen wij u dit te verwijderen of te snoeien. Gaat het om groen op gemeentelijke grond, dan
haalt de gemeentelijke buitendienst dit natuurlijk weg.
Overhangende takken of ander groen kunnen hinder opleveren voor voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers en
auto's. Het kan ook gevaarlijk zijn bij storm. Wij vragen u daarom om overhangende takken en ander groen van uw
bomen en andere beplanting zoveel mogelijk te verwijderen als dit (te laag) boven de openbare weg hangt. We
vragen u om de komende weken deze overhangende takken te verwijderen en te breed geworden heggen te snoeien.
Tip: als u vragen hebt over het groen en het snoeien ervan, zowel in uw eigen tuin als daarbuiten, kunt u altijd contact
opnemen met de gemeentelijke buitendienst: via postbus20@schiermonnikoog.nl of 0519-535084. De medewerkers
van de buitendienst zijn graag bereid u te woord te staan en te adviseren.
Op deze wijze zorgen we samen, de inwoners en gemeente, voor een veilige en goed toegankelijke openbare ruimte.

Uitbreiding iSDE regeling
Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor duurzame energieopwekking
en/of isolatiemaatregelen. Dat kan met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Er
gelden verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ISDE. Zo moet u als eigenaar, de koopwoning
als hoofdverblijf hebben. En als u als woningeigenaar in aanmerking wil komen voor een isolatiemaatregel, dan moet
u daarnaast nog voor minimaal 1 andere maatregel subsidie aanvragen. Dat kan een andere isolatiemaatregel zijn,
een warmtepomp of zonneboiler.
Zakelijke gebruikers zijn bedrijven, verenigingen, Verenigingen van Eigenaren (VvE's) en particuliere verhuurders.
Voor deze doelgroep is er subsidie beschikbaar voor een warmtepomp en een zonneboiler.
Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde
De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is per 31 december 2020 vervallen.

Gerichte visserij op zeebaars met recreatief staand want niet toegestaan
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ons geïnformeerd over de maatregelen rondom het
vissen op zeebaars. Voor recreatief staand want geldt in elk geval in het eerste kwartaal van 2021 (en waarschijnlijk
ook voor de rest van het jaar) een verbod op het vangen en behouden van zeebaars. Dit betekent dat een gerichte
recreatieve visserij op zeebaars met staand want niet is toegestaan. Ook eventueel bijgevangen zeebaars mag
volgens deze landelijke regels niet worden behouden (en dus meegenomen).
Eilanders mogen wel blijven vissen met een staand wantnet. Wilt u dit doen? Dan bent u verplicht dit te melden bij de
gemeente. Een melding is een jaar geldig en kunt u gemakkelijk online doen.
Visserij op zeebaars met hengel beperkt toegestaan
Voor de recreatievisserij op zeebaars met een hengel geldt voor de periode 1 januari tot en met 28 februari 2021 een
‘catch and release’-verplichting. De gevangen zeebaarzen moeten dan dus worden teruggezet. In de periode van 1
maart tot en met 31 maart 2021 geldt een ‘bag limit’ van twee zeebaarzen per dag. Dit betekent dat er in die periode
per sportvisser maximaal twee zeebaarzen per dag mogen worden meegenomen. Deze zeebaarzen moeten wel
voldoen aan de gestelde minimummaat van 42 cm. De maatregelen voor de andere kwartalen van 2021 zijn nog niet
bekend gemaakt door het ministerie. De verwachting is dat deze hetzelfde blijven als in 2020.
Waddeneilanden schreven brief aan ministerie van LNV
De gezamenlijke Waddeneilanden stuurden vorig jaar een bief aan het ministerie met het verzoek vissen op zeebaars
weer toe te staan voor recreatieve staand wantvissers. De Waddeneilanden zien deze vorm van vissen als
cultuurhistorisch gebruik. Zulke gebruiken moet je koesteren. Daarnaast benadrukten de Waddeneilanden dat het
recreatief vissen in perspectief moet worden gezien. Er zijn slechts weinig vissers actief.
Het gaat nog steeds niet erg goed met het Europese zeebaarsbestand. Daarom heeft het ministerie besloten de
maatregelen uit 2020 voort te zetten in 2021. Wij zijn tevreden dat in elk geval het vissen met een recreatief staand
wantnet blijft toegestaan. Wel begrijpen we dat het verbod op de vangst van zeebaars voor velen een teleurstelling is.

Zorg & Welzijn
Opticien komt naar het eiland op 26 januari
In samenwerking met Zorg en Welzijn komt opticien Hans Clemens van Oogmode Cocon naar Schiermonnikoog. U
kunt bij hem terecht voor een oogmeting; het uitzoeken van een nieuwe bril, het bijstellen van uw montuur, kleine
reparaties of een lenscontrole. De opticien werkt op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar
Oogmode Cocon telefoon 058-2151353. De heer Clemens is op dinsdag 26 januari vanaf 10.30 uur aanwezig in het
WMO-loket in het Zorg- en medisch centrum.
Voor algemene vragen betreffende vervoer, begeleiding, etc., kunt u contact opnemen met Zorg en Welzijn (0611617657).

Spreekuur Maatschappelijk werk
Elke woensdag is er spreekuur van het maatschappelijk werk op Schiermonnikoog. De maatschappelijk werkster,
Yvonne Kolster, is van 11.30 tot 12.30 aanwezig in het zorg- en medisch centrum. U bent van harte welkom. Ook
kunt u een afspraak maken via 088-5335353 of een e-mail zenden naar info@smwf.nl. Kijk voor meer informatie op
de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl

Bekendmakingen
Raadsvergadering 19 januari 2021
Op dinsdag 19 januari 2021 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad via een videovergadering.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
4.
Besluitenlijst van de vergadering van 15 december 2020
5.
Mededelingen

6.
7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 Hûs en Hiem
Kaderbrief 2022-2025 Veiligheidsregio Fryslân – zienswijze
Oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s - zienswijze
Wijziging van het tarief onroerendezaakbelastingen 2021 voor eigenaar woningen

10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl. In verband met de coronamaatregelen is
de publieke tribune gesloten. De openbare raadsvergadering wordt uitgezonden via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
en Schiermonnikoog TV. Als u wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan dan kunt tot 12 uur op de
dag van de vergadering contact opnemen met de raadsgriffier, Marja van der Meer, 06-11705296.
Beleidsregels rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Schiermonnikoog
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 24
december 2020 vastgesteld de beleidsregels rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente
Schiermonnikoog.
Reddingsweg 28
Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning met de activiteiten "Bouwen" en "Handelingen in
strijd met regels ruimtelijke ordening" (18-12-2020)
Langestreek 8
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning en het plaatsen van zonnepanelen met de
activiteit "Bouwen" (18-12-2020)
Knuppeldam 2
Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de schutting met de activiteit "Bouwen" (18-12-2020)
Melle Grietjespad 17 C
Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning met de activiteit "Bouwen"
(18-12-2020)
Middenstreek 42
Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging met de activiteiten "Bouwen" en "Handelingen in
strijd met regels ruimtelijke ordening" (18-12-2020)
Noorderstreek 14
Verleende omgevingsvergunning met de activiteiten "Bouwen" en "Gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met
het bestemmingsplan" voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning. (24-12-2020)
Langestreek 110
Verleende omgevingsvergunning met de activiteit "Bouwen" voor het vervangen van de dakpannen (24-12-2020)
Middenstreek 48
Verleende omgevingsvergunning met de activiteiten "Bouwen" en "Handelingen in strijd met het bestemmingsplan"
voor het verbouwen van de woning voor kamergewijze verhuur (personeel) (24-12-2020)
Knuppeldam 4
Aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit "kappen" voor het kappen van een conifeer in de achtertuin (24-122020)
Diverse locaties in het dorp
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 8 bomen met de activiteit "Houtopstanden vellen of te doen
vellen" (Kappen) (24-12-2020)
Reeweg 11
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit "Brandveilig gebruik" voor het brandveilig
gebruiken van een gebouw. (24-12-2020)
Badweg 117
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit "Bouwen" voor het wijzigen van de
toegangsdeuren, het plaatsen van terrasschermen en het plaatsen van een menubord (24-12-2020)
Reddingsweg 28
Verlengen beslistermijn voor het uitbreiden van de woning (24-12-2020)
Torenstreek 18A
Verleende omgevingsvergunning met de activiteit "Bouwen" voor het intern verbouwen van het dorpshuis (24-122020)
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Schiermonnikoog – Woningbouwlocatie Oost”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Schiermonnikoog – Woningbouwlocatie
Oost” ter inzage wordt gelegd. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van 28 woningen in de nieuwe wijk
Oost mogelijk te maken.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 23 december 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het
ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.schiermonnikoog.nl. Het
identificatienummer is NL.IMRO.0088.BPSchierOost-ON01. Het ontwerpbestemmingsplan is ook op afspraak tijdens
de openingstijden in te zien in het gemeentehuis.
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen. Schriftelijke
zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad, Postbus 20, 9166 ZP Schiermonnikoog. Voor het
mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen of voor het inwinnen van informatie kunt u een afspraak maken
met de heer A. Baarda, tel. 0519-535050.
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke
onderdelen van het betreffende ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.
Schiermonnikoog, 18 december 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.

