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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: 06-11091410

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

Vuurwerk op Schiermonnikoog
Veel eilanders namen deel aan de inspraakavond over vuurwerk.
Van jong tot minder jong en zowel met voor- als tegenstanders van
vuurwerk. Er was begrip voor elkaars standpunt.
Dinsdagavond besloot het college om een overlegavond te
organiseren waar voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek
kunnen gaan. Het doel van het gesprek is om samen tot een
compromis te komen. De overlegavond is op 7 november. Op 22
november neemt de raad een besluit.
Vorige week bood kinderburgemeester Rinske van der Bijl een
handtekeninglijst aan van de kinderen van de Boelensschool.
Voor vuurwerk op het eiland - Jesse Overdijk, namens de jongeren
op Schiermonnikoog
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag hebben wij 218
handtekeningen tegen een vuurwerkverbod op Schiermonnikoog
overhandigd aan de burgemeester en het college. Wij willen wel
graag vuurwerk afsteken op het eiland. Wij hopen dan ook op een
goed besluit zodat wij knallend en gezond 2023 in kunnen.
Vóór een vuurwerkvrij Schiermonnikoog -De werkgroep vuurwerkvrij
Schiermonnikoog
We roepen de politieke partijen in de gemeenteraad van
Schiermonnikoog op om zich uit te spreken voor een vuurwerkvrij
Schiermonnikoog. De traditie van het carbid-schieten in de namiddag
van Oudejaarsdag kan worden gehandhaafd.

Kalender

Overlegavond vuurwerk op 7 november
1 nov
7 nov
7 nov

Technisch vragenuur
Overlegavond
vuurwerk
Raadsvergadering

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.
Verordeningen en beleidsregels
van de gemeente Schiermonnikoog
kunt u vinden op www.overheid.nl.

Op 7 november om 19.00 uur is er een overlegavond in het
gemeentehuis over vuurwerk op ons eiland. De bedoeling van deze
avond is dat voor- en tegenstanders van vuurwerk met elkaar in
gesprek gaan om zo tot een compromis te komen. Zo komen we
samen tot een fijn oud en nieuw voor iedereen. De avond is voor jong en oud.
Wilt u of wil jij ook mee praten? Graag even aanmelden via
s.beuker@schiermonnikoog.nl

Uitvoeringsplan college van burgemeester en wethouders 2022-2026
Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog bouwt de komende
vier jaar verder op de motto’s uit het coalitieakkoord: participatie, omkijken naar elkaar,
fijn wonen, veilig buitenzijn en meer circulaire economie. Dit staat in het uitvoeringsplan
2022-2026 dat het college dinsdag aanbood aan de gemeenteraad.
In het uitvoeringsplan staat waaraan het college de komende jaren wil werken, wanneer
ze dat wil doen en of de benodigde financiën hiervoor al bekend en gereserveerd zijn.
Het uitgangspunt voor het uitvoeringsprogramma is het coalitieakkoord “Omsjain nooi
ineeuwr en feurút!”, oftewel: “Omkijken naar elkaar en vooruit!” Dit coalitieakkoord is
opgesteld door de twee raadsfracties die nu het college vormen.
Het college benoemt op alle terreinen actiepunten. Het college wil snel aan de slag met
nieuw participatiebeleid. Daarin wordt duidelijk hoe, wanneer en met welke
verwachtingen de gemeente met de inwoners in gesprek gaat. Ook legt het college een
link met de 17 zogenaamde SDG-doelen, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties.
De kleinste gemeente van Nederland, die zichzelf SDG-gemeente noemt, wil laten zien
dat zij een bijdrage levert aan een betere wereld, ook als het gaat om kansengelijkheid,
anti-discriminatie, armoedebestrijding en een eerlijker verdeling van economische groei.
De SDG-doelen komen in de volgende begroting al naar voren.
Een samenvatting van het uitvoeringsprogramma vindt u bij deze nieuwsbrief. Het
gehele uitvoeringsprogramma kunt u lezen op onze website.

Technisch vragenuur gemeenteraad 1 november
De gemeenteraad neemt op dinsdag 8 november een besluit over de Belastingvoorstellen en de Begroting 2023 van
de gemeente Schiermonnikoog.
Op dinsdag 1 november a.s. is er een technisch vragenuur voor de raadsleden. U kunt hierbij aanwezig zijn als
toeschouwer of het volgen via onze website. Het technisch vragenuur is om 20.00 uur in de raadszaal.

Raadsvergadering 8 november
Op dinsdag 8 november 2022 om 15.00 uur is de begrotingsvergadering van de gemeenteraad.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen inwoners over geagendeerde onderwerpen
4.
Mededelingen

5.
6.

Besluitvormend deel
Gemeentelijk belastingbeleid en belastingverordeningen 2023
Begroting 2023

9.

Sluiting

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via Schiermonnikoog TV en gestreamed via
www.schiermonnikoog.nl kopje Raadsvergadering / vergadering (live-uitzending). De raadsstukken vindt u op de
website kopje Raadsvergadering / vergaderkalender. Een ieder kan in de vergadering het woord voeren over
geagendeerde onderwerpen.
Wilt u van dit recht gebruik maken, meld u dan uiterlijk vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffier,
mw. T. Toren via telefoonnummer 06-15852102.

Herhaling: uitnodiging voor de griepprik en de pneumokokkenprik.
De griepprik is bedoeld voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u tot een
risicogroep behoort, krijgt u het advies om elk jaar een (gratis) griepprik te halen.
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om de griepprik en/of de pneumokokkenprik te halen dan kunt u
daar als nog een afspraak voor maken.
Voor een afspraak kunt u op werkdagen tussen 8.30-9.30 uur en tussen 13.30-14.30 uur bellen met huisartsenpraktijk
Schiermonnikoog, telefoon 0519-712400.

Bekendmakingen
Standplaats bevolkingsonderzoek 2022
Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog hebben besloten een standplaatsvergunning te
verlenen voor het innemen van een standplaats met een mobiele onderzoeksunit aan de Van Starkenborghstraat 17 ten
behoeve van het bevolkingsonderzoek. Deze vergunning geldt voor de periode van 21 oktober tot en met 26 oktober.
Omgevingsvergunning – Aanvraag
• Noorderstreek 27A voorkant woning - het kappen van een boom (gewone Es)
• Vuurtorenpad 4 en 6 - nieuwbouw 2 onder 1 kap recreatiewoning
Omgevingsvergunning – Verleend
• Middenstreek 24C - het slopen van de recreatiewoning in beschermd dorpsgezicht
• Middenstreek 24C - Nieuwbouw ( vervanging) recreatiewoning
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Deze wet verplicht ons als gemeente om alle officiële publicaties online te
zetten via de website www.officielebekendmakingen.nl. Daardoor kunt u alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de
overheid raadplegen op één website. De (aanvragen voor) vergunningen vindt u niet meer op de gemeentelijke website onder het kopje
“bekendmakingen”. Wel zullen wij de (aanvragen voor) vergunningen vooralsnog in de nieuwsbrief blijven opnemen.

