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Uitnodiging voor de vrouwen op Schiermonnikoog

Openingstijden:

U kunt zich tot 6 maart telefonisch aanmelden bij de gemeente via (0519) 535050.
Er is plaats voor dertig vrouwen, meld u dus snel aan.

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
WMO loket
Maandag van 13:00 -15:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
8 mrt

13 mrt
15 mrt
21 mrt
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Op 8 maart is het internationale vrouwendag.
Graag wil ik de vrouwen van Schiermonnikoog uitnodigen voor een ontbijt op 8 maart
van 08.00 uur tot 09.30 uur in Hotel v.d. Werff. Samen de dag beginnen met een mooi
verhaal, een verrassende ontmoeting en een stukje muziek.

Internationale vrouwendag
Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking van vrouwen plaats. De staking
was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Deze staking
was het prille begin van de strijd voor vrouwenemancipatie en tegen
vrouwendiscriminatie en racisme. Vrouwen van over de hele wereld vieren deze dag nog
steeds en vragen aandacht voor belangrijke thema´s zoals economische zelfstandigheid
voor vrouwen, tegengaan van armoede en seksueel geweld. Aanvankelijk werd ook
gestreden voor vrouwenkiesrecht en gelijke beloning. Dat laatste is nog steeds
belangrijk. Ook staat deze dag in het teken van strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen
overal ter wereld, dus ook op ons eiland.
Ik verheug mij om 8 maart te ontbijten met de vrouwen van Schiermonnikoog.
Wat mij betreft starten we op 8 maart 2018 een jaarlijks terugkerende traditie!
Graag tot ziens bij het vrouwenontbijt.
Ineke van Gent, Burgemeester

Informatiemiddag medische drones

Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier

Op donderdagmiddag 8 maart is er een informatiemiddag over de testvluchten met
drones die eind deze maand gaan plaatsvinden naar Schiermonnikoog. De
initiatiefnemers (onder andere ANWB Medical Air Assistance, UMCG Ambulancezorg en
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) willen kijken of zij drones kunnen
inzetten voor medische doeleinden (bijvoorbeeld het met spoed brengen van
medicijnen).

U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.

Het college staat positief tegenover deze proef voor specifiek medische testvluchten die
wordt gehouden in het laagseizoen. Van commerciële vluchten is het college geen
voorstander omdat drones de rust verstoren. Omdat er veel vragen zijn over
dronevluchten heeft het college de initiatiefnemers uitgenodigd om meer uitleg te geven.

Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

Tijdens de middag geven de initiatiefnemers uitleg over het belang en het bijzondere
karakter van deze dronevluchten. De middag vindt plaats in het Dorpshuis op donderdag
8 maart van 14.00-16.00 uur.

Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

U bent van harte welkom.

Werken aan een nieuwe koffiekamer
Het college vraagt de raad op 13 maart om een voorbereidingskrediet voor een nieuwe
koffiekamer en dagopvang voor ouderen. Met het geld wil het college een plan van
aanpak laten opstellen. In dit plan komt onder andere een planning en een eisen- en
wensenlijst. Na het opstellen van het plan van aanpak zal het college dit ter vaststelling
aanbieden aan de gemeenteraad en volgt een ontwerpfase. Het college zet op deze
manier concrete stappen voor een dagopvang-met-koffiekamerfunctie voor ouderen.

Verkiezingen en Referendum 21 maart 2018
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor verkiezingen voor de
leden van de gemeenteraad en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.

Kanidatenlijst
De kandidatenlijst wordt huis aan huis bezorgd op 7 maart.
Stempas
U ontvangt uw stempas(sen) op vrijdag 2 maart 2018. Heeft u geen stempas(sen) ontvangen of bent u ze kwijt? Dan
kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan op twee manieren:
1. Schriftelijk aanvragen kan tot 16 maart 2018 via het formulier op onze website of afhalen bij de balie
2. Mondeling aanvragen kan bij bureau Verkiezingen tot 20 maart 2018 12.00 uur
Kiezerspas
Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt alleen stemmen in de gemeente waar u woont. U kunt dus geen kiezerspas
aanvragen. Voor het referendum kunt u wel stemmen in een andere gemeente en dus een kiezerspas aanvragen.
Een ander machtigen
Wilt u een andere kiezer uit uw gemeente voor u laten stemmen? U kunt iemand anders machtigen om voor u te
stemmen. Dit geldt ook voor het referendum.
Legitimatie
Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld een paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing
geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
Waar kunt u stemmen?
U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis (raadzaal) Nieuwestreek 5. Het stemlokaal is
toegankelijk voor mindervaliden.

Bekendmakingen
Raadsvergadering 13 maart 2018
Op dinsdag 13 maart wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2018
Mededelingen

6.
7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Woningbouwprogramma 2018-2023
Onderzoeksrapport toekomst begraafplaats
Gemeentelijk Rioleringsplan Schiermonnikoog 2018-2027
Voorziening voor dagopvang (incl. koffiekamerfunctie) voor ouderen

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Informatie over stand van zaken bezoekerscentrum
Vragenuur
Sluiting

U kunt de vergaderingen volgen via onze website, via SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune.
Alle raadsstukken zijn te raadplegen via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
Omgevingsvergunning Middenstreek 33
De omgevingsvergunning voor de verbouw van een monument is verleend. (28-02-2018)
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.

