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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.

Inloopmiddag over (trillings)overlast van elektrische bussen
De elektrische bussen rijden nu bijna vijf jaar op Schiermonnikoog. De Provincie Fryslân,
Arriva Fryslân en wij, het gemeentebestuur van Schiermonnikoog, zijn benieuwd naar
uw ervaringen met de bussen. De afgelopen jaren zijn er namelijk enkele meldingen
binnengekomen over vooral trillingsoverlast in woningen. Trillingen die volgens de
betreffende bewoners worden veroorzaakt door de bussen. Wij nemen die meldingen
serieus en willen een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de problematiek.
Waar en wanneer?
Op maandag 26 maart tussen 14.00 en 16.00 uur houden wij in het gemeentehuis
een inloopmiddag over de inzet en mogelijke (trilling) overlast van de elektrische bussen.
Tijdens die middag zijn drie personen aanwezig:
 Mevrouw E. Sloots, beleidsmedewerkster bij de Provincie Fryslân;
 Mevrouw L. Glasbergen, exploitatiemanager Arriva Fryslân;
 De heer G. Heeringa, wethouder gemeente Schiermonnikoog.
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de inloopmiddag. U kunt alleen deelnemen als u
zich vooraf aanmeldt. Zie verder hieronder.
Programma van de inloopmiddag
Tijdens de inloopmiddag kunt u in een persoonlijk gesprek uw ervaringen met en/of
klachten over de inzet van de bussen kenbaar maken bij de hierboven genoemde
personen. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.
Aanmelding
Meld u aan voor dinsdag 20 maart, met vermelding van uw e-mailadres en
telefoonnummer, bij postbus20@schiermonnikoog.nl of telefonisch via (0519) 53 50
50. Daarna ontvangt u zo snel mogelijk het tijdstip (tussen 14.00 en 16.00 uur) waarop u
wordt verwacht voor het gesprek.
Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen via bovenvermeld
telefoonnummer of e-mailadres.

Op wie gaat u stemmen? Verkiezingsdebat 15 maart
Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u nog niet op wie u
gaat stemmen of wilt u horen wat de verschillende partijen willen gaan doen de komende
vier jaar? Kijk dan naar het verkiezingsdebat op donderdag 15 maart. U kunt
langskomen op het gemeentehuis of kijken via SchiermonnikoogTV. Tijdens het debat
kunt u vragen stellen.
Tijdens het verkiezingsdebat vertellen de lijsttrekkers waar ze zich de komende jaren
voor inzetten en kunt u vragen stellen over hun plannen. De lijsttrekkers zijn de heren
Harry Klein (Ons Belang), Johan Hagen (Samen voor Schiermonnikoog) en Wyb Jan
Groendijk (Schiermonnikoogs Belang). Jaap Jepma heeft deze avond de leiding over het
debat.
Iedereen is van harte welkom bij het verkiezingsdebat op donderdag 15 maart 2018 om
20.00 uur in het gemeentehuis. Het debat duurt tot uiterlijk 21.30 uur en daarna is er een
gezellige nazit.
Vragen stellen
Tijdens de uitzending kunt u via 06-11705296 inbellen om vragen te stellen of een
whatsappbericht sturen. U mag uw vragen ook vooraf stellen. Lever uw vraag dan in bij
de balie of mail uw vraag naar Marja van der Meer, griffier van de gemeenteraad,
m.vandermeer@schiermonnikoog.nl.

Spreekuur burgemeester
De burgemeester houdt tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend tussen 9 en 10
uur. Het spreekuur van de burgemeester is een mogelijkheid om van gedachten te
wisselen over onderwerpen die spelen in onze gemeente. Op verzoek komt de
burgemeester ook graag bij u thuis!
Het eerstvolgende spreekuur is woensdag 14 maart tussen 9 en 10 uur. U kunt een
afspraak maken via het bestuurssecretariaat (Mariska of Jacqueline), telefonisch (0519)
535050 of via e-mail bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Gemeenteraadsverkiezing en referendum op 21 maart
Op woensdag 21 maart zijn gemeenteraadsverkiezingen. Bepaal mee welke personen er in de gemeenteraad van
Schiermonnikoog komen en kom op 21 maart met uw stempas(sen) en identiteitsbewijs naar de stembus. U kunt op
deze dag ook stemmen voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hiervoor heeft u
een aparte stempas ontvangen.
Stempas kwijt of niet ontvangen?
U kunt tot dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de Publieksbalie van de
gemeente Schiermonnikoog. Dit moet u persoonlijk regelen, dus neem hiervoor uw legitimatiebewijs mee. Als u uw
'oude' stempas terugvindt, kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Militaire oefening
Van 12 t/m 16 maart 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. Bij deze oefening worden
een straaljagers en een vliegtuig ingezet.
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

Jeugdverkiezingsdebat
Dinsdag 6 maart waren leerlingen en leraren van de Inspecteur Boelensschool te gast in het gemeentehuis. Ze waren
nieuwsgierig naar de komende gemeenteraadsverkiezingen en natuurlijk wat de politieke partijen voor de jongeren op
het eiland doen. Er is ook gesproken over het oprichten van een jeugdraad en het benoemen van een
jeugdburgemeester. Het enthousiasme aan beide kanten was groot.

Honderden zonnepanelen voor Schiermonnikoog
Deze week zijn er weer twee grote stappen gezet in het verduurzamen van Schiermonnikoog. Burgemeester Ineke
van Gent heeft dinsdag het eerste van 750 zonnepanelen geplaatst op het dak van de nieuwe stal van boerderij De
Duinhoeve. Boer Peter Visser kon de installatie mede mogelijk maken door een subsidie van de Rijksregeling
Subsidie Duurzame Energie.
Een tweede stap is dat het college van B&W afgelopen week akkoord is gegaan met een leningsovereenkomst met
Energiecoöperatie De Sintrale. Het college stelt een lening van € 38.200 beschikbaar waarmee De Sintrale
zonnepanelen gaat inkopen en plaatsen op een collectief zonnedak bij een boerderij. Bijzonder aan dit collectieve
zonnedak is dat dorpsbewoners die zelf geen panelen kunnen plaatsen op hun huis dit zonnedak kunnen gebruiken
voor hun duurzame energievoorziening.
Met de komst van het zonnedak bij De Duinhoeve en verstrekken van een lening aan De Sintrale zijn weer twee
belangrijke impulsen gegeven aan het verduurzamen van Schiermonnikoog.

Ontbijt met de eilander vrouwen
Op uitnodiging van burgemeester Ineke van Gent ontbeten zo’n vijftig vrouwen van Schiermonnikoog in Hotel van der
Werff tijdens Internationale Vrouwendag (8 maart). Er waren meerdere generaties vrouwen aanwezig. Oudere
vrouwen die in hun tijd worstelden om te mogen blijven werken en jongere, vaak goed opgeleide, vrouwen die met de
komst van kinderen toch meer thuis zitten dan mannen. Jongere vrouwen ontvangen ook nog steeds minder salaris
voor hetzelfde werk. Zolang deze ongelijkheid er is, blijft aandacht voor Internationale Vrouwendag nodig. De
burgmeester én de aanwezigen hopen dan ook dat dit een nieuwe traditie wordt die duurt tot de ongelijkheid is
verdwenen.

Bekendmakingen
Bekendmaking combigroep BSO en KDV
De GGD heeft het combigroep Buitenschoolse Opvang (BSO) en Kinderdagverblijf (KDV)Schiermonnikoog geïnspecteerd. Deze
wordt geëxploiteerd door Stichting Kinderopvang Friesland. De gemeente Schiermonnikoog heeft deze vestiging opgenomen in het
landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). U kunt het rapport vinden in het LRKP
(www.landelijkregisterkinderopvang.nl). (8-3-2018)

Omgevingsvergunning Martjeland 2
De beslistermijn voor de omgevingsvergunning is met max. 6 weken verlengd. (07-03-2018)
Aanvraag kapvergunning Bouwes Tieuwn 2
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een Prunis op het perceel Bouwes Tieuwn 2. De boom moet
worden gekapt in verband met de aanleg van een voetpad ten behoeve van de nieuwe seniorenwoningen in Bouwes
Tieuwn. (07-03-2018)
Onttrekkingvergunning Martjeland 3
Er is een onttrekkingsvergunning verleend voor het pand Martjeland 3. (07-03-2018)
Onttrekkingsvergunning Langestreek 124
Er is een onttrekkingsvergunning verleend voor het pand Langestreek 124. (07-03-2018)
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.

