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Bewonersbijeenkomsten bestemmingsplan druk bezocht
Er was veel belangstelling voor de bewonersbijeenkomsten over de herziening van het
Bestemmingsplan Dorp.
Levendige discussies
In oktober en november 2017 hebben een groot aantal inwoners thema’s aangedragen
om mee te nemen in de discussie rond de herziening van het Bestemmingsplan Dorp.
De verzamelde thema’s zijn gebruikt voor de bewonersbijeenkomsten op 8 februari
2018.
Tijdens de bijeenkomsten discussieerden de deelnemers over de aangedragen thema’s
die op het eiland spelen. De discussies waren levendig en toonden een grote mate van
betrokkenheid van de deelnemers. De problematiek en de dilemma’s van de
verschillende thema’s kwamen duidelijk aan de orde. Ook gaven deelnemers
oplossingsrichtingen aan.
Van de bewonersbijeenkomsten volgt nog een verslag. Wanneer het verslag
beschikbaar is, publiceren we hierover.
Vervolg
De volgende stap in het proces van de herziening van het Bestemmingsplan Dorp is het
verwerken van alle informatie. Dit komt terecht in een kadernota met daarin de
uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan. Na overleg met de gemeenteraad
legt het college de kadernota weer terug bij de inwoners. Volgens planning is het
concept in april af.

Hogere hypotheek mogelijk voor woningkopers die gaan verduurzamen
In 2018 kunnen woningkopers van nieuwbouw- en bestaande woningen extra lenen voor het energiezuinig maken van
hun woning. Voor het financieren van energiebesparende maatregelen mogen woningkopers 6 procent meer lenen op
de getaxeerde waarde van de woning. Zo kunt u uw nieuwe woning isoleren of bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen.
Gratis en onafhankelijk advies
Heeft u een woning op het oog, of heeft u net een woning gekocht? Neem dan contact op met het Duurzaam
Bouwloket. Zij adviseren ook voor Schiermonnikoog over het energiezuinig en duurzaam maken van uw woning. Kijk
op www.duurzaambouwloket.nl.
Subsidiecheck
Voordat u aan de slag gaat met uw woning is het altijd handig om te checken welke subsidies er beschikbaar zijn. Ga
naar www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen en doe de energiesubsidiecheck.
De gemeente Schiermonnikoog zet het Duurzaam Bouwloket in om woningbezitters te voorzien van gratis en
onafhankelijk advies over het verduurzamen van de woning. Zij helpen u van A tot Z verder.

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.
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.

Militaire oefening
Van 19 t/m 23 februari 2018 wordt er een geplande militaire oefening gehouden. Deze zal zich afspelen in het gebied
tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening,
waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en helikopters aansturen.
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van
zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030-2180420, E-mail:
jdvclaims@mindef.nl

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 28 februari van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het gemeentehuis.

Bekendmakingen
Ter inzagelegging Proces verbaal I 4
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente Schiermonnikoog maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van
de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de
daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke
groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij de publieksbalie. (09-02-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek 14
De omgevingsvergunning voor het wijzigen van kozijnen is verleend. (14-2-2018)
Omgevingsvergunning Langestreek om de Noord 26
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het aanbrengen van zonnepanelen. (14-2-2018)
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.

