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Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11091410

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Raadsvergadering
Op dinsdag 21 september om 20.00 uur vindt er een raadsvergadering plaats in het
gemeentehuis. De agenda en vergaderstukken kunt u vanaf vrijdag 10 september
bekijken via onze website.

Leefbaarheid belangrijk thema bij vernieuwd bestemmingsplan Dorp
Het college van burgemeester en wethouders legt het voorontwerp bestemmingsplan
dorp ter inzage vanaf vrijdag 3 september. Iedereen kan het plan dan inzien en erop
reageren tot 18 oktober 2021. Op woensdag 22 september is er een informatiedag
waarvoor u een afspraak kunt maken. U kunt dan gericht vragen stellen, bijvoorbeeld
over uw eigen woning.

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
3 sep

14-22
sep
15 sep
21 sep
22 sep
23 sep

24 sep

Voorontwerp
bestemmingsplan
komt ter inzage.
Tentoonstelling
klimaatadaptief
ontwerp
KCA ophaling
Raadsvergadering
Inloopdag op afspraak
over bestemmingsplan
Informatieavond dijken duinversterking en
klimaatontwerp
SDG-dag

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.

Het voorontwerp-bestemmingsplan is een actualisering van de bestaande plannen,
zodat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Er zijn een aantal wijzigingen. De
belangrijkste staan in de bijlage van deze nieuwsbrief.
Inbreng vanuit de gemeenschap
Bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan dorp is gebruik gemaakt van de
Nota van Uitgangspunten. Deze nota is opgesteld na inbreng van eilanders tijdens
meerdere bijeenkomsten in 2018. Daarna is de nota vastgesteld door de gemeenteraad
in juni 2019. De Nota van Uitgangspunten diende als kapstok voor eventuele wijzigingen
in het bestemmingsplan.
Leefbaarheid belangrijk thema
Schiermonnikoog moet een eiland zijn waar de mensen die er werken ook kunnen
wonen. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor het college. Daarnaast moeten gasten
kunnen genieten van het beschermd dorpsgezicht met zijn unieke streken, bebouwing,
eilander woningen en overtuinen. Het college vindt het daarom belangrijk dat woningen
die bestemd zijn om in te wonen, niet gebruikt worden voor recreatie. Daarnaast moeten
overtuinen niet worden volgebouwd met recreatiewoningen. Ook het groen en
groenstroken zijn belangrijk om het unieke ruimtelijke karakter van het dorp te
behouden.
Inspiratiegidsen
Samen met bewoners laat het college binnenkort inspiratiegidsen opstellen voor
(ver)bouwen in het beschermd dorpsgezicht en een inspiratiegids voor het inrichten van
overtuinen. Later dit jaar volgt hiervoor een uitnodiging.
Informatiedag op afspraak
Op woensdag 22 september vindt een informatiedag-op-maat plaats. U maakt hiervoor
een afspraak, waarbij u kort aangeeft waarover u het wilt hebben (bijvoorbeeld de
gevolgen voor uw eigen woning). Op 22 september kijken we dan samen met u naar het
bestemmingsplan.
Inloopmogelijkheid voorontwerp bestemmingsplan
Datum:
woensdag 22 september 2021
Tijdstip:
op afspraak (u kunt afspraken maken tussen 14.00 - 17.00 uur en 19.00
- 22.00 uur)
Aanmelden:
e-mail: postbus20@schiermonnikoog o.v.v. naam en adres of onderwerp
van gesprek of telefonisch: 0519-535050
Plaats:
Gemeentehuis
Meer informatie
Het voorontwerp vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (nr.
NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VO01) en bij de balie van het gemeentehuis tijdens
kantooruren. In een bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de belangrijkste onderwerpen op
een rij.

Woensdag 15 september inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk afval)
Op woensdag 15 september haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch afval huis aan huis op. Bewaar
batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval in de bekende rode of groene kunststofbak.
Zet deze bak op woensdagochtend 15 september, afgesloten, voor uw woning. De chemokar haalt het afval bij u op.
Graag op het aangebodene vermelden wat de inhoud is.
Na de route staat de chemokar van 14.00 - 15.00 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 Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen:
06-12740802.

Tentoonstelling en informatieavond over een
toekomstbestending Schiermonnikoog
Van 14 tot en met 22 september kunt u in Het Baken een
tentoonstelling en maquette bekijken van een
klimaatadaptief ontwerp voor Schiermonnikoog van
landschapsarchitectebureau Lama. Lama deed dit
verkennend ontwerpend onderzoek in opdracht van
Klimaatadaptatie Groningen in samenwerking met onder
andere de gemeente Schiermonnikoog. Het gehele
onderzoek kunt u bekijken op
https://www.sponsland.nl/nl/projecten/zoetwaterbel/
Aansluitend op de tentoonstelling vindt er op
donderdagavond 23 september een lezing plaats over het
ontwerp van bureau Lama.
Duin- en dijkversterking
Voorafgaand aan de lezing geeft Wetterskip Fryslân nadere informatie over de duin- en dijkversterking die over enkele
jaren moet plaatsvinden op Schiermonnikoog.
De aansluitende lezing van Lama kan u aanzetten tot nadenken over de verdere toekomst van Schiermonnikoog.
Op onze website vindt u meer informatie over de tentoonstelling en de lezingen.
Aanmelden
Voor de informatieavond en lezing op donderdagavond 23 september dient u zich, in verband met de
coronamaatregelen op te geven. Dit kan per e-mail (postbus20@schiermonnikoog.nl) of telefonisch (0519-535050).
Vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer en/of e-mailadres. Zolang de coronamaatregelen gelden, geldt er een
maximum van 35 deelnemers.

Even voorstellen: Marije Dam, uitvoerder sportakkoord
Mijn naam is Marije Dam, 27 jaar en in 2017 afgestudeerd als Sport Gezondheid en
Management professional aan de Hanzehogeschool Groningen. Sinds 2015 ben ik
werkzaam als sportinstructeur bij Optisport de Dúnatter, waar ik o.a. zwemlessen,
diverse doelgroep trainingen, personal training en revalidatie verzorg in de fitness. Naast
mijn werkzaamheden bij Optisport, ben ik sinds 1 augustus 2021 in opdracht van de
gemeente Schiermonnikoog gestart als sportcoördinator. Voor acht uur in de week mag
ik uitvoering gaan geven aan het sportakkoord.
Naast dat ik een echte sportliefhebber ben, geloof ik dat sport mensen op een positieve
manier kan beïnvloeden. Ik sta voor gelijke sportkansen voor iedereen. Ongeacht leeftijd,
beperking & interesses! Belangrijk is dat iedereen plezier in bewegen kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en
gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.
Op Schiermonnikoog zijn er afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar sport en bewegen op het eiland kunnen
vergroten. Voor de jeugd van Schiermonnikoog ligt er inmiddels een blokkenschema sport op de planken. De kinderen
hebben hiervoor zelf aangegeven wat er op het gebied van sport mist op het eiland. Het gehele schooljaar zullen er
diverse 'nieuwe' sporten aangeboden worden. Later meer hierover!
Mochten er leuke ideeën zijn op het gebied van bewegen, er mensen zijn die graag willen helpen bij activiteiten, kan ik
meedenken over een beweegmogelijkheid of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op met mij via
sportcoordinator@schiermonnikoog.nl.

Wetterskip Fryslân voert grondwerkzaamheden uit op dijk Schiermonnikoog
Vanaf maandag 6 september voert het waterschap grondwerkzaamheden uit op de dijk op Schiermonnikoog om meer
inzicht te krijgen in de waterveiligheidsopgave. De komende jaren werkt Wetterskip Fryslân samen met de omgeving
toe naar een dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog. In voorbereiding op de versterking wordt de waterstand in
de dijk gemeten en wordt de grondopbouw onderzocht.
Meer informatie vindt u op de website van Wetterskip Fryslân: https://www.wetterskipfryslan.nl/news/wij-voerengrondwerkzaamheden-uit-op-dijk-schiermonnikoog.

SDG-dag: vrijdag 24 september
Ook dit jaar organiseert de gemeente een uitgebreid programma
rondom de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Op vrijdag
24 september bent u van harte welkom in de Willemshof en voor
het gemeentehuis.
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame
Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn
afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen
kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Ook Schiermonnikoog onderschrijft en
ondersteunt deze doelen: sinds 2019 zijn wij ook SDG gemeente.
Vanaf maandag 20 september geven we elke dag aandacht aan een van de eilander organisaties die zich inzetten om
een bijdrage te leveren aan de SDG’s. Donderdag 23 september is er een lezing over klimaatadaptief ontwerp van
Schiermonnikoog (zie verder in deze nieuwsbrief). Vrijdag 24 september is het internationale SDG-dag en hijsen we
de SDG-vlag als start van de SDG-markt in het centrum van het dorp. Meer informatie vind u in de komende
nieuwsbrieven.

Huurwoning beschikbaar Bouwes Tieuwn 8
Er komt per 6 september 2021 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 6 september 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs van €
633,25. Inclusief servicekosten van € 5,61 komt de bruto huurprijs op € 638,86. Komt u in aanmerking voor
huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 633,25.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2, waarvan één op de begane grond
13,35 (b.g.) en 22,74 m²
23,35 m²
11,66 m²
Ja
Ja
Tuin en terras

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 5 september 2021 aanstaande. U kunt alleen
reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de
reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is
toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Bouwes Tieuwn 8 is een seniorenwoning. Er zijn twee
volwaardige slaapkamers, één boven en één beneden. Er is één badkamer op de begane grond. Er mogen alleen
huishoudens van maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als passend/
geschikt gezien voor woningzoekenden met een medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 06-11747797.

Energieadviseur
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Laat dan een
Energieadvies op Maat maken door een energieadviseur. Het advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan
particuliere recreatiewoningbezitters De adviseur 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.
Op 23 september 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 emailbevestiging met daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt. De energieadviseur is elke maand op
Schiermonnikoog.
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.

Zorg & Welzijn
Huiskamer Koningshuis
De huiskamer van het Koningshuis is open voor alle eilanders. Van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 13.00
uur. Loopt u eens gezellig binnen, de achterdeur is open en de koffie bijna klaar.

Maatschappelijk werk
Wilt u een afspraak maken met maatschappelijk werk? Dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werkster,
Yvonne Kolster via 088-5335353 of u kunt een e-mail zenden naar info@smwf.nl. Kijk voor meer informatie op de
website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl
Maatschappelijk werk tijdens vakantie
De maatschappelijk werkster Yvonne Kolster is van 26 juli t/m 6 augustus op vakantie. Heeft u vragen, dan kunt u
bellen met het algemeen telefoonnummer 088-5335335. Een collega zal de vraag dan beantwoorden.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning Woodstock Schier
De loco-burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het evenement
'Woodstock Schier'. Een openluchtoptreden dat zal plaatsvinden op zaterdag 4 september 2021 tussen 12.00 uur tot 23.00 uur op
het terras van restaurant de Berkenplas en op het strand voor het terras. (27-8-2021)
Voorontwerp bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog - Dorp”
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en
de gemeentelijke inspraakverordening bekend, dat zij voor het dorp Schiermonnikoog een bestemmingsplan voorbereid hebben.
Inhoud bestemmingsplan
Het voorontwerp-bestemmingsplan betreft een actualisering van de vigerende planologische regeling, en vormt daarmee de
planologisch-juridische basis voor het beheer en ontwikkeling van het dorp Schiermonnikoog.
Inzage
Vanaf 3 september 2021 ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor een ieder gedurende een periode van zes weken ter inzage.
U kunt het voorontwerp bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Selecteer op deze website het tabblad
“Bestemmingsplannen”. Vul dan in het venster “ID” de plancode van dit bestemmingsplan in: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VO01.
U kunt het voorontwerp bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl ook via de gemeentelijke
website www.schiermonnikoog.nl raadplegen. Daarnaast ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis,
Nieuwestreek 5 te Schiermonnikoog. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Overige
tijden op telefonische afspraak.
Inspraak
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie naar voren brengen. Deze schriftelijke
inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, Postbus 20, 9166 LX
Schiermonnikoog.
Daarnaast wordt er een inloopmogelijkheid georganiseerd. U kunt daar informatie krijgen en vragen stellen over het
bestemmingsplan en de procedure. De inloopmogelijkheid wordt gehouden op woensdag 22 september 2021 van 14.00 -17.00 en
van 19.00 - 22.00 uur. Deze vindt plaats in het gemeentehuis van Schiermonnikoog. U dient zich hiervoor van te voren aan te
melden per e-mail: postbus20@schiermonnikoog.nl (o.v.v. uw naam en het adres of onderwerp waarover u wilt spreken) of per
telefoon: 0519-535050. Na aanmelding wordt er een afspraak met u ingepland.
De inspraakreacties worden gebundeld en van commentaar voorzien. Insprekers worden daarvan op de hoogte gesteld evenals
over de verdere procedure.
Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Anton Baarda, tel. 0519 – 535050. (1-9-2021)
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.

Bestemmingsplan Dorp
Voorontwerp bestemmingsplan dorp
Bijgewerkt bestemmingsplan
Het voorontwerp-bestemmingsplan is een actualisering van het bestaande
bestemmingsplan. Losse wijzigingen zijn nu bij elkaar gezet en voor de wet
goed geregeld. Ook zijn enkele regels samengevoegd en verduidelijkt. Een
paar thema’s vragen om een andere aanpak.

Wat we voor ons zien
Schiermonnikoog is een eiland….
- met een leefbare samenleving waar inwoners aanwezig en betrokken zijn.
Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van bijvoorbeeld
brandweer, KNRM, school en medische voorzieningen
- dat wordt gekenmerkt door rust en natuur
- met een duurzame economie waarin toerisme en recreatie een belangrijke
spil vormen
- met een volstrekt eigen ruimtelijke karakteristiek
- dat van de eilanders is onder het motto: “wat we zelf kunnen, doen we zelf”

Aanpak

Visie

De belangrijkste vier thema’s zijn:
Thema a) Permanent wonen versus recreatief gebruik
Wat we voor ons zien:
- Een leefbaar dorp met voldoende woningen voor mensen die hier wonen en werken.
- Het oude dorp wordt geen spookdorp, waar in de wintermaanden huizen onbewoond zijn.
- Er is een duidelijke beleidslijn voor uitzonderingen uit het verleden.
We behouden voldoende woonruimte
- Recreatief gebruik van een deel van de
woning blijft mogelijk, maar het voor wonen
bestemde deel moet minimaal 50m² zijn.
- Recreatief gebruik is mogelijk voor maximaal
35% van het bruto vloeroppervlak mits u daar
toestemming voor heeft.

We gaan geen bestaande woningen
‘weggeven’ voor recreatief gebruik
Er zijn 83 woningen die bestemd zijn voor
‘wonen’, maar die recreatief gebruikt worden.
Hiervoor regelen we het volgende:
- Deze woningen behouden de bestemming
‘wonen’;
- Het huidige recreatieve gebruik mag
voortgezet worden;
- Het recht om het recreatieve gebruik voort te
zetten vervalt op het moment dat dit gebruik
gedurende een jaar wordt onderbroken.

Visie

Eigenaren van deze 83 woningen hebben wij
per brief geïnformeerd.

Thema b) Groene zone Langestreek
Wat we voor ons zien:
- Ons eiland wordt gekenmerkt door rust en natuur.
- We beschermen ons unieke beschermd dorpsgezicht.

Aanpak
Visie
Aanpak
Visie
Aanpak

Er komen geen nieuwe terrassen aan de
Langestreek
- Nieuwe terrassen in de groene zone
Langestreek zijn niet toegestaan.

Ongebruikt terras wordt weer groen
- Bestaande terrassen blijven zolang deze
onderdeel zijn van een aangrenzend bestaand
horecabedrijf. Indien de horeca vervalt, wordt
het groen hersteld.

Thema c) Tuinen, overtuinen en groen
Wat we voor ons zien:
- We beschermen ons unieke dorpsgezicht.
- We vereenvoudigen de regeling voor (over)tuinen.
- We inspireren elkaar om mooie tuinen te maken.
Makkelijkere regels en meer
vrijheid voor bewoners

We houden het dorp
zoveel mogelijk groen

- U mag bouwen (een schuur of overkapping)
op 50m² van de (over)tuin.
- De bebouwing moet ten behoeve zijn van de
hoofdwoning.
- Dit recht geldt voor bijbehorende bouwwerken
én overkappingen per aaneengesloten
achterliggende (al dan niet gesplitste) overtuin.
- Dit recht geldt ook voor een bijzondere functie
met bedrijfswoning. Wel gaat het dan om
ondersteunende opslagfuncties.

- De hoofdgroenstructuur is vastgelegd.
- Voorerven zijn zoveel mogelijk groen. Bij
bijzondere functies (waarbij verharding uit het
oogpunt van bereikbaarheid en/of vanwege de
aard van de functie noodzakelijk is) kunnen we
hier van afwijken.
Daarnaast komt er een inspiratiegids voor het
inrichten van de overtuin.

Thema d) Regels in het Beschermde Dorpsgezicht
Wat we voor ons zien:
- Ons eiland heeft een volstrekt eigen ruimtelijke karakteristiek
We wijken af volgens beleidsregels
- Binnen (en buiten) het Beschermd
Dorpsgezicht handhaven we maatvoeringen
voor goot-/bouwhoogten.
- Bij uitbreiding van huizen kunnen we afwijken
in overeenstemming met uitgangspunten
Lytjhúzen.

We regelen het verduurzamen van
woningen
Er is een afwijkingsbevoegdheid voor
luifels/overkappingen, isoleren van woningen
aan de buitenzijde en zonnepanelen in het
Beschermd Dorpsgezicht (voor zover uit het
zicht).

Informatiedag (op afspraak) en reageren
Inloopdag in het gemeentehuis (alleen op afspraak):
Datum:
Woensdag 22 september 2021
Tijdstip:
op afspraak (tussen 14.00 - 17.00 uur en 19.00 - 22.00 uur)
Aanmelden: postbus20@schiermonnikoog.nl of telefonisch:0519-535050
o.v.v. naam en adres of onderwerp van gesprek.
Meer informatie
Het plan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl, via onze website en bij de balie van
het gemeentehuis.
Reageren
U kunt tot 18 oktober 2021 een schriftelijke reactie sturen.

