En nu aan de slag!
Op 24 april 2018 stelde de gemeenteraad het startdocument voor de periode 2018-2022 vast. Het
startdocument is de leidraad voor de ontwikkelingen op ons eiland. Er ligt een aantal grote opgaven
in het verschiet. Samen met de gemeenteraad en de inwoners willen we hier onze schouders onder
zetten. De portefeuilles zijn verdeeld en het startdocument is in onze vergadering besproken. Graag
nemen wij u mee in onze prioriteiten voor de komende maanden.
Maar voordat we de inhoud induiken willen wij ons graag nader aan u voorstellen. De burgemeester
kent u inmiddels. De nieuwe wethouders in dit college zijn Johan Hagen en Erik Gerbrands.
Johan Hagen
Ik ben in 1955 geboren in Zuid-Hollandse Reeuwijk. Inmiddels woon ik al weer ruim 40 jaar op
Schiermonnikoog. Samen met mijn familie heb ik een melkveehouderijbedrijf en
groepsaccommodatie aan de Heereweg. Lucia en ik hebben samen twee kinderen en drie
kleinkinderen die allemaal op Schiermonnikoog wonen. Mijn werk tussen de koeien is mijn grootste
hobby, daarnaast mag ik graag klussen en ben ik te vinden in mijn groentetuin. Na 18 jaar
raadslidmaatschap wil ik de komende tijd wethouder zijn voor uw gemeente.
Erik Gerbrands
Ik ben in 1951 geboren in Oegstgeest. Ik ben jarenlang apotheker geweest in Buitenpost en Kollum.
Sinds onze pensionering wonen Heidi en ik permanent in ons huis aan de Noorderstreek. Ik kom
sinds 1970 op het eiland en in 1988 heb ik dit huis gekocht. In mijn vrije tijd lees ik graag Friese en
Nederlandse boeken. Favoriete muziek: Van Morrison en Sibelius, favoriete film (er zijn er vele): Les
Intouchables.

Afspraken
Spreekuur
Wij willen makkelijk benaderbaar zijn voor onze inwoners. Onze eerste afspraak is dan ook dat, naast
de burgemeester, ook de wethouders tweewekelijks spreekuur houden. Het spreekuur is een
mogelijkheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen in onze gemeente. U kunt
een afspraak maken via het bestuurssecretariaat.
Voor de komende maanden hebben we verder de volgende afspraken gemaakt:
Economie en Toerisme
- Wij gaan een integrale toeristische visie opstellen. Hiervoor maken we een eerst een analyse
van documenten. Daarnaast willen wij eerst enkele zaken weten, zoals hoeveel toeristische
bedden er nu zijn en de meest actuele gegevens vanuit het gastenonderzoek. En natuurlijk
gaan we in gesprek met de inwoners en bedrijven over deze gezamenlijke visie voor ons
eiland.
- Wij willen graag een stijlvolle bewegwijzering die onze gasten naar de bijzondere plekken op
ons eiland leidt.
Duurzaamheid
- Onder het motto duurzaam en zelfvoorzienend Schiermonnikoog gaan we aan de slag met
concrete projecten. Denk hierbij aan elektrisch vervoer op ons eiland, duurzame
woningbouw, windenergie en ook onderzoek naar de opslag van energie. Uitgangspunt is

-

goede coördinatie en samenwerking met bestaande initiatieven. De gemeente neemt hierin
een regierol.
Met WoonFriesland gaan we afspraken maken over de verduurzaming van de bestaande
woningvoorraad.

Onderwijs
- Het verder vormgeven van een Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0-16 jaar heeft een
hoge prioriteit voor ons. Met de besturen en directies van beide scholen werken we de
plannen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs verder uit. Elk kind van 0-16 jaar kan op zijn
of haar niveau onderwijs en (individuele) begeleiding krijgen op het eiland.
Zorg
-

De 24-uurs zorg op ons eiland willen wij nog verder verbeteren. We zijn inmiddels in gesprek
met partijen om ons hierin te adviseren.

Activiteitenaccommodaties
- Wij willen vanuit totaalvisie het gebruik van verschillende locaties voor activiteiten onder de
loep nemen. Welke organisatie heeft wat nodig op ons eiland en welke opties zijn er die
zoveel mogelijk tegemoet komen aan de gebruikers en ook recht doen aan onze opgaven
zoals huisvesting voor inwoners. Hierbij moet u ook denken aan een goede recreatieruimte
voor onze ouderen en een goed onderkomen voor cultuurhistorie.
Wonen
- Eerste prioriteit is de verdere ontwikkeling van locatie-oost voor woningbouw. Hierbij kijken
we ook naar de plaats van de busremise. Wij trekken hierin samen op met WoonFriesland die
de eerste 10-15 huizen daar wil bouwen.
Verkeer
- De veiligheid op de Heereweg is onze topprioriteit op korte termijn. Wij gaan in overleg
welke opties hiervoor aanwezig zijn.
- Wij willen een pilot starten waarbij een deel van het centrum van ons dorp in bepaalde
periodes autovrij is.
- De systematiek van de tijdelijke rijontheffingen, het aantal afgegeven rijontheffingen en of er
een verband is met de rijbewegingen in ons dorp gaan wij onderzoeken. Hierbij nemen wij
ook de rijbewegingen mee die wij als inwoners en bedrijven maken.
- Handhaving op het terrein van verkeer is prioriteit voor ons college. Denk hierbij aan te hard
rijden en verkeerd parkeren.
Handhaving
- We formuleren, opnieuw en duidelijk, beleid ten aanzien van handhaving. Onder het motto
‘gelijke monniken, gelijke kappen’ zullen we een transparant en consequent
handhavingsbeleid presenteren.
Met bovenstaande punten gaan wij nu aan de slag. Dat doen we niet alleen, maar samen met u. Zijn
er vragen aan ons, komt u gerust op ons spreekuur of stuurt u een e-mail. Wij gaan aan het werk!
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