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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.

Bewonersbijeenkomsten herziening Bestemmingsplan Dorp 8 februari
WIJZIGING: de avondbijeenkomst begint om 20.00 uur!!
Op donderdag 8 februari vinden er twee bijeenkomsten plaats over de herziening
Bestemmingsplan Dorp. Op veler verzoek de avondbijeenkomst start om 20.00 uur in
plaats van 18.30 uur. De middagbijeenkomst start om 14.30 uur.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de bijeenkomsten.
Evaluatie staandwantvissers
Op maandagavond 19 februari om 20.00 uur evalueren we in het gemeentehuis het
afgelopen visjaar. Vist u wel eens met een recreatief staandwantnet op
Schiermonnikoog, dan nodigen wij u hierbij van harte uit.
We vinden het belangrijk om jaarlijks te evalueren zodat we eventuele wijzigingen in
regelgeving kunnen toelichten of problemen met andere strandgebruikers kunnen
oplossen. Voor de evaluatie nodigen wij ook handhavers, terreinbeheerder en
onderzoekers uit.
Melden
Via onze website kunt u zich weer melden als u in 2018 met een recreatief
staandwantnet wilt gaan vissen. Een jaarlijkse melding bij de gemeente is sinds een
aantal jaar verplicht.
Provinciale subsidie herbestemming en sloop
De provincie Fryslân stelt twee miljoen euro subsidie beschikbaar aan iedereen (behalve
corporaties) in Friesland voor het herbestemmen of slopen van panden binnen het
stedelijk-/dorps- gebied in Friesland. De regeling staat vanaf 5 februari tot en met 28
december 2018 open (maar op=op, dus wacht niet te lang). U kunt vanaf 5 februari
aanvragen indienen bij de provincie.
U kunt de subsidie bijvoorbeeld gebruiken voor het slopen van verpauperde woningen
en/of andere panden. Ook kunt u de subsidie gebruiken voor het herbestemmen van
panden naar nieuwe functies of combinatie van functies.
Lees meer over de subsidieregeling op de website van de provincie bij subsidies en dan
Ruimte Wonen & Erfgoed.
Vacature Adviescommissie Bezwaarschriften
Het college van Burgmeester en Wethouders van de Gemeente Schiermonnikoog is
voor de Adviescommissie Bezwaarschriften op zoek naar:
2 leden met juridische kennis (één plaatsvervangend voorzitter) v/m
Lid met lokale kennis (m/v)
Meer informatie vindt u op www.schiermonnikoog.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Op donderdag 8 februari is de afdeling schuldhulpverlening in het gemeentehuis van
Schiermonnikoog aanwezig. Wij bieden u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de
medewerkers. Dit gesprek kan plaatsvinden in het gemeentehuis of indien
noodzakelijk/gewenst bij u thuis. Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling
Schuldhulpverlening in Damwoude via (0511) 426161 tussen 9:00 en 11:00 uur
(maandag t/m donderdag).

Bekendmakingen
Zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Schiermonnikoog maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 9 februari 2018 om
16.00 uur, in een openbare zitting zal beslissen over:
•de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
•het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
•het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.
Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.
Reglement van Orde Commissie Sociaal Domein gemeente Schiermonnikoog
De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 23 januari het Reglement van Orde Commissie
Sociaal Domein gemeente Schiermonnikoog vastgesteld (31-01-2018)
Commissie Sociaal Domein 6 februari 2018
Op dinsdag 6 februari 2018 wordt een vergadering van de commissie Sociaal Domein gehouden om 20.30 uur in de raadszaal van
het gemeentehuis.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststellen agenda
Verslag van de vergadering van 28 november 2017
Mededelingen
24-uurs zorg
Lijst van ingekomen stukken
Vergaderdata commissie
Rondvraag
Vragen van de publieke tribune (eventuele vragen kunnen bij voorkeur voorafgaande aan de
vergadering worden gemaild naar m.vandermeer@schiermonnikoog.nl)
Sluiting

De stukken liggen ter inzage bij de Publieksbalie. De vergadering kan gevolgd worden vanaf de publieke tribune. De voorzitter kan
besluiten dat bepaalde agendapunten achter gesloten deuren besproken worden.
Evenementenvergunning Darttoernooi
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het jaarlijkse darttoernooi van 2 tot en met 4 maart 2018,
Duinhoeve, Kooiweg 2 Schiermonnikoog. (01-02-2018)
Ontheffing schenken zwak alcoholische dranken darttoernooi
De burgemeester heeft besloten een ontheffing van de Drank- en Horecawet te verlenen voor het schenken van zwak alcoholische
dranken tijdens het jaarlijkse darttoernooi op van 2 tot en met 4 maart in de Duinhoeve, Kooiweg 2 te Schiermonnikoog. De
ontheffing is op zaterdag 3 maart en zondag 4 maart geldig tussen 10.00 en 18.00 uur. Op vrijdag 2 maart is de ontheffing geldig
tussen 19.00 en 02.00 uur. (31-01-2018)
Loterijvergunning Sierlikene Meu
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een loterijvergunning te verlenen aan toneelvereniging Sierlikene
Meu voor het houden van een loterij op 2 en 3 februari 2018 in het Dorpshuis te Schiermonnikoog. (31-01-2018)
Omgevingsvergunning Noorderstreek 38
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van het gebouw. (01-02-2018)
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.

Bewonersbijeenkomsten Herziening Bestemmingsplan Dorp 8 februari 2018
De gemeente Schiermonnikoog werkt aan de herziening van het bestemmingsplan voor het dorp
Schiermonnikoog. Een groot aantal inwoners heeft eerder al inbreng geleverd voor het
bestemmingsplan. We willen daar graag verder met u over in gesprek.
Waar en wanneer?
Op donderdag 8 februari houden we in het Dorpshuis twee bijeenkomsten waar u uw mening
kunt laten horen. De bijeenkomsten vinden plaats in de middag van 14.30 tot 17.30 uur en in de
avond van 20.00 tot 23.00 uur. We nodigen u uit om bij één van deze twee bijeenkomsten
aanwezig te zijn.
Aanmelden
Aanmelden kan tot maandag 5 februari bij Anton Baarda van de gemeente Schiermonnikoog:
a.baarda@schiermonnikoog.nl of tel. 0519 – 53 50 50 (ook voor eventuele vragen kunt u bij hem
terecht).
Geef daarbij op of u deelneemt aan de middag- of avondbijeenkomst. Geef ook aan over welke
twee thema’s (zie hieronder) u wilt meepraten. Per tafel kunnen er tien mensen deelnemen, u kunt
meepraten aan twee tafels.
Programma
1.
welkom door wethouder Willem Meerdink
2.
inleiding door Mischa Teensma van BügelHajema Adviseurs
3.
terugkoppeling van uw inbreng en stellingen over de toekomst van Schiermonnikoog:
- aan de hand van stellingen praten we met u over Toerisme, Duurzaamheid, Bedrijvigheid
en Verkeer
4.
parallelsessies over 4 thema’s:
a.
Permanent wonen: (Tafel 1)
- op welke manier kan Schiermonnikoog voorzien in voldoende betaalbare en
geschikte woningen voor haar inwoners?
- waar kunnen we bouwen of gebouwen geschikt maken voor bewoning?
- gaat recreatieve verhuur ten koste van permanent wonen?
b.
Permanent en recreatief wonen: (Tafel 2)
- over de invloed van de aanwezigheid van vaste of tijdelijke inwoners op de
leefbaarheid
- moet wat permanent is, permanent blijven of laten we dit vrij?
- hoe benutten we de recreatieve woningvoorraad optimaal?
- kunnen/willen we de bezettingsgraad beïnvloeden?
c.
De groene karakteristiek: (Tafel 3)
- over de balans tussen groen en de ruimte voor ontwikkeling
- wat mag er in de overtuinen: Groen laten (onbebouwd) of bebouwen - Bergingen
of recreatieverblijven - Bedrijvigheid/terrassen
- openbaar groen: ook voor terrassen?
d.
De rode karakteristiek: (Tafel 4)
- over de balans tussen beschermd dorpsgezicht en de ruimte voor ontwikkeling
- maat en schaal van de bebouwing: mag wel/niet gewijzigd worden?
- detaillering van gebouwen
- hoe om te gaan met luifels bij bedrijven en bij particulieren? Wat kan wel en wat
niet?
5.
uitleg over het vervolg door Wethouder Willem Meerdink
6.
sluiting

