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

26 mrt
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5 apr
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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 in de gemeente
Schiermonnikoog is als volgt:
Aantal kiesgerechtigden
Aantal uitgebrachte
stemmen
Aantal ongeldige stemmen
Aantal blanco stemmen
Totaal uitgebrachte
stemmen

801
648
4
9
661

Hieronder volgt de verkiezingsuitslag in vergelijking met 2014:
OB
Samen voor Schiermonnikoog
SB
totaal

2018
181
310
157
661

2014
293
153 (CGS)
67
644

Ook bij deze verkiezing weer een hoog opkomstpercentage: 82,5%.
Voor ons blijkt uit dit hoge opkomstpercentage uw grote betrokkenheid bij het reilen en
zeilen binnen onze gemeente.

Uitslag referendum
De uitslag van het referendum in de gemeente Schiermonnikoog is als volgt:

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.

Aantal kiesgerechtigden
Aantal ongeldige stemmen
Aantal blanco stemmen
Aantal stemmen voor
Aantal stemmen tegen
Totaal uitgebrachte stemmen

777
5
17
240
382
644

Opkomstpercentage referendum: 82,8 %

Bijeenkomst procedure collegeonderhandelingen
Politiek leeft op Schiermonnikoog. Weer de hoogste opkomst en weer als eerste met de
uitslag. Op maandag 26 maart a.s. is er een bijeenkomst in het gemeentehuis om de
procedure collegeonderhandelingen 2018 vast te stellen en voor de eerste beschouwing
van de verkiezingsuitslag. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en is openbaar. De
bijeenkomst wordt niet uitgezonden.

E-mail WMO-loket Schiermonnikoog buiten werking
Momenteel is de e-mail van het WMO-loket Schiermonnikoog buiten werking. Heeft u
een vraag dan kunt u bellen met nummer (0519) 720674.
Openingstijden WMO loket
Maandag van 13:00 -15:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur

Sleuteloverdracht nieuwe seniorenwoningen
WoonFriesland heeft de laatste zeven van in totaal veertien nieuwe seniorenwoningen opgeleverd.
Maandag 19 maart ontvingen de bewoners van de seniorenwoningen de sleutel van hun nieuwe woning.

Vrijgekomen huurwoning Martha Karststraat 7
Er komt per 21-03-2018 een huurwoning beschikbaar. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs per maand
van € 710,39. Inclusief servicekosten heeft de woning een bruto huurprijs van €716,00.
Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder ‘direct regelen’ op
onze website vinden. U kunt alleen met 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 2 april aanstaande. U kunt alleen reageren op deze
woningen 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.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Martha Karststraat 7 is een seniorenwoning. Er zijn twee
volwaardige slaapkamers (één boven en één beneden). Er is één badkamer beneden, alleen bereikbaar via de
slaapkamer. Er mogen alleen huishoudens van maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen
worden ook als passend/geschikt gezien voor woningzoekenden van 55 jaar of ouder met een medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 0519-720674.

Wegafzetting Monnikenloop
Tijdens de Monnikenloop op zaterdag 24 maart 2018 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. De route van de Arriva bussen is gedurende de dag ook enigszins gewijzigd.

Moet u op 24 maart met de boot van half 2 naar Lauwersoog?
Vanwege de gewijzigde verkeerssituatie tijdens de Monnikenloop op zaterdag 24 maart a.s. komt de bus om 13.00
uur niet bij de bushalte voor snackbar De Halte maar kunt u dan instappen aan de Willemshof (bij de walviskaak).

Extra bussen en boten op 24 maart
Op 24 maart varen er in verband met de monnikenloop extra boten en rijden er aansluitend extra bussen van en
naar Lauwersoog (lijn 163). Kijk voor meer informatie op www.qbuzz.nl/gd en www.wpd.nl

Bekendmakingen
Raadsvergadering 28 maart 2018
Op woensdag 28 maart 2018 wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststellen agenda
Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden
Sluiting

Raadsvergadering 29 maart 2018
Op donderdag 29 maart 2018 wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een raadsvergadering gehouden.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Afscheid vertrekkende raadsleden
Installatie raadsleden
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
Inspectie Buitenschoolse Opvang
De GGD heeft de Buitenschoolse Opvang (BSO) 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).
Omgevingsvergunning Voorstreek 32
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor het bouwen van een lytj'hus.(21-03-2018)
Omgevingsvergunning Vuurtorenpad 18
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor het uitbreiden van een recreatiewoning. (21-03-2018)

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.

