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Openingstijden:
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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
4 apr
5 apr
11 apr

Grof huisvuil en oud
papier
Streekarchivaris
Informatieavond nieuw
bezoekerscentrum

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.

Gemeentehuis en milieustraat gesloten
Op 30 maart (Goede Vrijdag) en 2 april (Tweede Paasdag ) zijn het gemeentehuis en de
milieustraat gesloten.

1e Kievitsei Schiermonnikoog
Op 28 maart 2018 om 16.59 uur is het 1e
kievitsei op Schiermonnikoog gevonden door
Jan Holwerda. Hij vond het ei in een bouwland
aan de Heereweg. De heer Holwerda nam de
foto van het nestje mee naar het
gemeentehuis. Het kievitsei mag niet geraapt
worden, maar de vondst moet gemeld worden
bij de Bond van Friese Vogelwachters.
Burgemeester Ineke van Gent gaf de heer
Holwerda de oorkonde en het vindersloon.
Voor Jan Holwerda was het de zevende keer
dat hij het eerste kievitsei vond.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018
In een openbare zitting van het centraal stembureau op vrijdag 23 maart is de uitslag
van de gemeenteraadsverkiezing van Schiermonnikoog, gehouden op 21 maart 2018,
vastgesteld. Daarmee is de uitslag definitief.
Samen voor Schiermonnikoog
Ons Belang
Schiermonnikoogs Belang
Blanco
Ongeldig
Totaal

Aantal stemmen
310
181
157
9
4
661

Aantal zetels
4
3
2
9

Verslag bewonersbijeenkomsten Herziening Bestemmingsplan Dorp
Op 8 februari 2018 is een tweetal bewonersbijeenkomsten gehouden in de aanloop naar
de herziening van het Bestemmingsplan Dorp. Van de bijeenkomsten is een verslag
gemaakt. Het verslag ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het
verslag ook vinden op de website van de gemeente. Op een aparte pagina van de
website kunt u alle informatie raadplegen welke te maken heeft met de herziening van
het Bestemmingsplan Dorp. Op deze pagina kunt u ook de presentatie zien die gebruikt
is tijdens de bewonersbijeenkomsten.

Inloopmiddag elektrische bussen
Maandagmiddag 26 maart jl. is in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst
gehouden over mogelijke overlast van de elektrische bussen. Tijdens de inloopmiddag
hebben meer dan 20 inwoners in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van
Arriva, de Provincie Fryslân en de gemeente Schiermonnikoog hun ervaringen meten/of klachten over de inzet van de bussen besproken. Klachten zijn er inderdaad, zo is
gebleken. Het gaat vooral om trillinghinder.
Dan komt natuurlijk de vraag wat daaraan te doen. Er is niet één concrete oorzaak aan
te wijzen. Wel hebben verschillende inwoners aangegeven dat de overlast wellicht
minder is, als de bussen nog langzamer gaan rijden. Ook de onderhoudsstaat van het
wegdek speelt in een enkel geval een rol.
Daarom gaan de Provincie Fryslân en Arriva onderzoek doen naar de mogelijkheid van
een proef, waarbij de bussen tijdelijk langzamer gaan rijden dan 30 km/u. Uiteraard moet
Arriva eerst nagaan wat de gevolgen voor de dienstregeling zijn als de bussen
langzamer gaan rijden. Bij een proef worden ook metingen verricht, om vast te stellen of
een lagere rijsnelheid van de bussen een effectieve maatregel is. De gemeente gaat op
korte termijn de slechte plekken van de Langestreek oostzijde repareren. De
oneffenheden in de Badweg zijn onlangs aangepakt. Zo gauw meer bekend is over de
uitwerking van de plannen, informeren wij u daarover.

Huurwoning beschikbaar Van Starkenborghstraat 27
Er komt per direct een huurwoning beschikbaar. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs per maand van €
381,51. Inclusief servicekosten heeft de woning een bruto huurprijs van €387,12
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 balie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met 9 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. Van Starkenborghstraat 27 is een seniorenwoning. Er zijn
twee volwaardige slaapkamers (één boven en één beneden). Er is één badkamer beneden. 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.

Informatieavond over nieuw te realiseren bezoekerscentrum
Op woensdag 11 april om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het Dorpshuis over het nieuw te realiseren
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en VVV.
De initiatiefnemers (Natuurmonumenten, VVV, Nationaal Park Schiermonnikoog, gemeente Schiermonnikoog en het
huidige bezoekerscentrum) hebben de afgelopen maanden een aantal stappen gezet richting de realisatie van de
plannen. Wij willen u graag bijpraten en u de gelegenheid bieden vragen te stellen.
Tijdens de informatiebijeenkomst zal de stuurgroep Centrum Gastvrij Schiermonnikoog u het voorlopige ontwerp
tonen, dat zij hebben geselecteerd om verder uitgewerkt te laten worden tot een definitief ontwerp. De
architectenbureaus NRJ Architectuur en Bètha Architecten, verantwoordelijk voor het ontwerp, zullen aanwezig zijn
om een toelichting te geven.
Wij hopen op een grote opkomst en zien uit naar een inspirerende avond.
De stuurgroep Centrum Gastvrij Schiermonnikoog.

Militaire oefening
Van 3 t/m 6 april 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
o.a. helikopters ingezet. Het betreft een terugkerende oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond leren om
vliegtuigen en helikopters aan te sturen. De grondactiviteiten zullen zich niet op Schiermonnikoog afspelen, wel
kunnen de helikoptervluchten boven het eiland worden waargenomen.
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

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Veerweg 7
De omgevingsvergunning voor het vervangen van de ponton is verleend. (28-03-2018)
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.

