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1e Kievitsei Schiermonnikoog
Op 14 maart 2017 om 15.40 uur is het 1e kievitsei
op Schiermonnikoog gevonden door Rutger en
Floris Talsma. De broers vonden het ei op hun
eigen land bij de Kooiplaats tijdens het mest
uitrijden. Het kievitsei mag niet geraapt worden,
maar de vondst moet gemeld worden bij de Bond
van Friese Vogelwachters. De heren lieten een
foto zien van het nestje. De burgemeester gaf hen
de oorkonde en het vindersloon.
Burgerzaken 21 maart gesloten
Dinsdag 21 maart is de afdeling burgerzaken gesloten. De publieksbalie is wel geopend
voor overige diensten.
Voorlopige uitslag Tweede Kamer Verkiezingen 2017
De voorlopige uitslag van de Tweede Kamer Verkiezingen in de gemeente
Schiermonnikoog op 15 maart 2017 is:

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 opkomstpercentage was 130%.

Vrijgekomen huurwoning: MJ Tuntelerstraat 8
Er komt op korte termijn een huurwoning beschikbaar, ingangsdatum 9 juni 2017. Het is een kleine woning met 1
slaapkamer. De netto huurprijs is € 406,86.
Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier. Als u op de homepage van de gemeente
Schiermonnikoog kijkt ziet u “direct regelen” staan. Daar vindt u het actuele aanbod van huurwoningen. U kunt alleen
middels 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 31 maart 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.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder via (0519) 535077 of
m.mulder@schiermonnikoog.nl
Gastenonderzoek Ameland en Schiermonnikoog van start
In navolging van Terschelling en Vlieland starten ook de gemeente Ameland en de gemeente Schiermonnikoog met
een continu gastenonderzoek. Met dit gastenonderzoek willen de Waddeneilanden meer inzicht verkrijgen in het type
toerist dat de Waddeneilanden bezoekt en hun waardering voor, tijdsbesteding op en ervaringen met de
Waddeneilanden. Het onderzoek gaat binnenkort van start en wordt met medewerking van Wagenborg
Passagiersdiensten uitgevoerd.
De gasten die Ameland en Schiermonnikoog bezoeken, ontvangen van Wagenborg Passagiersdiensten een verzoek
een online vragenlijst in te vullen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen beide Waddeneilanden de effecten
van het beleid beter beoordelen en de kwaliteit van het toeristisch product bewaken en verbeteren.
Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd voert het gastenonderzoek uit. Op Terschelling en Vlieland vulden in het eerste
onderzoeksjaar ruim 18.000 respondenten de enquête in, waarmee voor de eerste keer de toerist aan beide
Waddeneilanden zo gedetailleerd in beeld is gebracht. De methodiek op Schiermonnikoog en Ameland sluit volledig
aan op die op de andere Waddeneilanden. Daarmee is het mogelijk om de resultaten met elkaar te vergelijken.
Wethouder Meerdink van Schiermonnikoog: “We zijn blij dat het gastenonderzoek eindelijk van start gaat. Het
toerisme is de pijler onder de economie van het eiland. Het college vindt het van groot belang om meer en dieper
inzicht te krijgen in de bezoekmotieven en wensen van onze gasten. Daardoor kan meer maatwerk worden geleverd
in de samenstelling van het unieke toeristische product Schiermonnikoog!”
Wethouder Bakema van Ameland: “Een gastenonderzoek is al geruime tijd een wens van de gemeente Ameland.
Ameland is een bijzonder mooi eiland met een boeiende historie, prachtige natuur en vergezichten en met een
specifiek oog voor duurzaam toerisme. Met dit gastenonderzoek kunnen we kennis nemen van de redenen en
wensen van de moderne toerist om voor Ameland te kiezen. We kunnen ons toeristisch aanbod hiermee nog beter
laten aansluiten op de behoeften van onze gasten.”
Toewijzing tweede rij seniorenwoningen nieuwe Riich
Nu de eerste rij van zeven woningen in Bouwes Tieuwn is opgeleverd kan gestart worden met de bouw van de
tweede rij. Alle bewoners van de oude Riich hebben (tijdelijk) onderdak gevonden. De sloop van de oude Riich staat
gepland voor begin maart 2017. Vier woningen zijn al vergeven, wat betekent dat de drie overige woningen in die rij
toegewezen kunnen worden aan andere woningzoekenden. De woningen in de tweede rij worden naar verwachting in
het najaar van 2017 opgeleverd.
Aan de toewijzing zijn een aantal toetsingscriteria verbonden. Deze criteria kunt u vinden op onze website. Of in de
nieuwsbrief van 3 maart 2017.
Wilt u zich inschrijven voor een woning in Bouwes Tieuwn? Vult u dan vóór 1 april aanstaande het formulier op onze
website in onder direct regelen – actueel aanbod huurwoningen.
Aangezien het een drietal woningen betreft, kunt u zich eenmalig inschrijven en bij de opmerkingen een eventuele
voorkeur aangeven. Op de plattegrond op de website is te zien welke woningen er kunnen worden toegewezen. U
kunt kiezen uit Bouwes Tieuwn 4, 6 en 8.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder op telefoonnummer 0519-535077 maar
bij voorkeur per e-mail op m.mulder@schiermonnikoog.nl.

Bekendmakingen
Wegafzetting Monnikenloop
Tijdens de Monnikenloop op zaterdag 25 maart 2017 tussen start 11.00 uur en finish ongeveer 14.30 uur is het niet mogelijk de
Reeweg (tussen de zeedijk en de Middenstreek) te gebruiken. Gedurende de start zal ook de Nieuwestreek afgesloten zijn en
tijdens de loop zijn delen van de Langestreek, de Badweg en het Karrepad minder goed bereikbaar
Wegafzetting muziekfestival zaterdag 10 juni 2017
De straat voor de muziekkoepel (tussen VVV en splitsing Nieuwestreek-Reeweg-Middenstreek, kruising zelf blijft vrij!) zal tussen
11.00 en 15.30 uur worden afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Commissie bezwaarschriften 4 april 2017
Op dinsdag 4 april 2017 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een hoorzitting.
De commissie begint om 11 uur met de behandeling van het eerste bezwaarschrift. De behandeling van de bezwaarschriften is in
beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten de om hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Carina Smid, secretaris
van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 529 (gemeente Ameland)
Ter inzage legging proces-verbaal verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017
De burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog maakt bekend dat vanaf donderdag 16 maart 2017 tot het moment dat de
Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden, de processen-verbaal van de stembureaus (N 10) en het
proces-verbaal N 11 ter inzage liggen bij de afdeling Verkiezingen.
Voor het inzien van de stukken maakt u een afspraak met de afdeling Verkiezingen. Van de ter inzage gelegde documenten mogen
geen foto's en/of kopieën worden gemaakt.
Incidentele festiviteit (muziek) Kooiplaats 21 april 2017
Ten gehore brengen van muziek van 21.00 tot 01.00 uur op 21 april 2017 in De Kooiplaats, Kooipad 1. (16-03-2017)
Incidentele festiviteit (muziek) Kooiplaats 22 april 2017
Ten gehore brengen van muziek van 21.30 tot 01.00 uur op 22 april 2017 in De Kooiplaats, Kooipad 1. (16-03-2017)
Incidentele festiviteit (muziek) Blues aan de Plas
Ten gehore brengen van muziek van 21.00 tot 24.00 uur op 22 juli 2017 in De Berkenplas, Prins Bernhardweg 1. (16-03-2017)
Evenementenvergunning muziekfestival
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het jaarlijkse zang- en muziekfestival in het centrum van het
dorp, te houden op 10 juni 2017 (16-03-2017)
Evenementenvergunning Eilandvijfdaagse wandeleditie
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse Eilandvijfdaagse wandeleditie te houden op 9
augustus 2017 (16-03-2017)
Evenementenvergunning Eilandvijfdaagse fietseditie
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse Eilandvijfdaagse fietseditie te houden op 7 juni
2017 (16-03-2017)
Omgevingsvergunning Reeweg 11
Er is een sloopmelding ingediend. (15-03-2017)
Omgevingsvergunning Badweg 61
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van een recreatiewoning. (15-03-2017)
Omgevingsvergunning Prins Bernhardweg 5
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een seizoensgebonden bouwwerk. (15-03-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 44
Er is een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van de aanbouw. (15-03-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 44
De aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken. Er is een nieuwe aanvraag ingediend onder nr. 2017.0016. (15-03-2017)

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.

