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Openingstijden:
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 en donderdag van 14:00 16:00 uur.
Kalender
19 juni
20 juni
21 juni

21 juni

Raadsvergadering
KCA
Informatieavond
waterhuishouding/wat
eroverlast 20.00 uur
Dorpshuis
Streekarchivaris

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.

En nu aan de slag!
Het college heeft in juni 2018 afspraken gemaakt over de prioriteiten voor de komende
maanden. Deze afspraken staan in het document ‘En nu aan de slag!. Hierin stellen de
nieuwe wethouders zich voor. Daaronder staat puntsgewijs waarmee zij de komende tijd
aan het werk gaan. Het document treft u aan bij deze nieuwsbrief en staat ook op onze
website.

Werkzaamheden veerdam
Rijkswaterstaat laat van maandag 11 juni tot vrijdag 22 juni werkzaamheden uitvoeren in
de veerhaven. Hierbij worden de loopbrug en het ponton vervangen. Voetgangers
maken in deze periode gebruik van de autobrug.
In verband met de veiligheid gaat daarbij eerst het autoverkeer van boord. Vervolgens
kunnen de voetgangers gebruik maken van de autobrug. De werkzaamheden zijn
weersafhankelijk, bij een windkracht van 6 of hoger kan de planning wijzigen.
Meer informatie over de verschillende uit te voeren werkzaamheden vindt u op onze
website.

Even voorstellen: Hetzelfde gezicht op een nieuwe werkplek
Ik ben Marjan Sanou –Soepboer. Al een aantal jaren beman ik met
heel veel plezier het WMO-loket van Schiermonnikoog. Ik ben getrouwd
met Gerard Sanou en sinds januari zijn wij de trotse ouders van een
dochter.
Per 1 juni 2018 werk ik bij de gemeente Schiermonnikoog als WMO
consulent.
WMO-loket
Het WMO-loket bevindt zich in het Zorg- en Medisch Centrum aan de Van
Starkenborgstraat 17. Het loket is op maandagmiddag en donderdagmiddag van 13.00
uur tot 15.00 uur. U kunt hier binnen lopen voor al uw vragen wat betreft hulpmiddelen,
woningaanpassingen, vervoersvoorziening, persoonsgebonden budget (PGB),
respijtzorg, mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp en voor informatie over het
centrum voor jeugd en gezin. Ook kunt u telefonisch contact met mij opnemen via (0519)
720674. (Als u de voicemail inspreekt bel ik u zo snel mogelijk terug)
Vriendelijke groet,
Marjan Sanou-Soepboer

Nieuwe openingstijden WMO-loket
De nieuwe openingstijden van het WMO-loket zijn:
* maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur
* donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur

Informatieavond waterhuishouding/wateroverlast Schiermonnikoog
Op 21 juni om 20.00 uur organiseert Wetterskip Fryslân een informatieavond over
waterhuishouding/wateroverlast op Schiermonnikoog. Gelijktijdig met de nieuwsbrief van
volgende week ontvangt u meer informatie over deze avond.
Noteer alvast in uw agenda: informatieavond 21 juni 20.00 uur Dorpshuis.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Reeweg 7
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor brandveilig gebruik. (31-05-2018)
Evenementenvergunning Lustrum VV De Monnik
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor de
lustrumviering van VV De Monnik op 23 juni 2018 tussen 10.30 en 22.00 uur. (07-062018)

Evenementenvergunning eilander strúnmarkten
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor eilander strúnmarkten op de
donderdagavonden in juli en augustus van 2018. De strúnmarkten worden gehouden in de Willemshof en de
Nieuwestreek plus delen van de Reeweg en
de Middenstreek. (07-06-2018)
Evenementenvergunning Concours Hippique
De burgemeester heeft besloten een evenementenvergunning te verlenen voor de 50e editie van het concours
hippique, te houden aan de Langestreek (dinsdag 10 juli 2018, ringrijden) en aan de Knuppeldam (dinsdag 10 juli
2018, draverijen en woensdag 11 juli 2018 Concours Hippique). (07-06-2018)
Evenementenvergunning Buitentheater Masquerade
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor een theatervoorstelling op 14 juli 2018 door
Masquerade Theater, op locatie (paardenbak Westerburenweg). (07-06-2018)
Raadsvergadering 19 juni 2018
Op dinsdag 19 juni 2018 wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een 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 15 mei 2018
Mededelingen

6.
7.
8.
9.

Besluitvormend deel
1e tussenrapportage 2018
Notitie financieel kader
Financiële bijdrage basisschool Yn de mande
Financiële stukken Veiligheidsregio Fryslân

10.
11.
12.

Opiniërend deel
Nota gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2018-2021
Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2021
Instemmingsverklaring aanvraag vangnetuitkering BUIG 2017

13.
14.
15.
16.
17.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
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

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.

Bijlage: En nu aan de slag!

En nu aan de slag!
Op 24 april 2018 stelde de gemeenteraad het startdocument voor de periode 2018-2022 vast. Het
startdocument is de leidraad voor de ontwikkelingen op ons eiland. Er ligt een aantal grote opgaven in het
verschiet. Samen met de gemeenteraad en de inwoners willen we hier onze schouders onder zetten. De
portefeuilles zijn verdeeld en het startdocument is in onze vergadering besproken. Graag nemen wij u mee
in onze prioriteiten voor de komende maanden.
Maar voordat we de inhoud induiken willen wij ons graag nader aan u voorstellen. De burgemeester kent u
inmiddels. De nieuwe wethouders in dit college zijn Johan Hagen en Erik Gerbrands.
Johan Hagen
Ik ben in 1955 geboren in Zuid-Hollandse Reeuwijk. Inmiddels woon ik al weer ruim 40 jaar op
Schiermonnikoog. Samen met mijn familie heb ik een melkveehouderijbedrijf en groepsaccommodatie aan
de Heereweg. Lucia en ik hebben samen twee kinderen en drie kleinkinderen die allemaal op
Schiermonnikoog wonen. Mijn werk tussen de koeien is mijn grootste hobby, daarnaast mag ik graag klussen
en ben ik te vinden in mijn groentetuin. Na 18 jaar raadslidmaatschap wil ik de komende tijd wethouder zijn
voor uw gemeente.
Erik Gerbrands
Ik ben in 1951 geboren in Oegstgeest. Ik ben jarenlang apotheker geweest in Buitenpost en Kollum. Sinds
onze pensionering wonen Heidi en ik permanent in ons huis aan de Noorderstreek. Ik kom sinds 1970 op het
eiland en in 1988 heb ik dit huis gekocht. In mijn vrije tijd lees ik graag Friese en Nederlandse boeken.
Favoriete muziek: Van Morrison en Sibelius, favoriete film (er zijn er vele): Les Intouchables.

Afspraken
Spreekuur
Wij willen makkelijk benaderbaar zijn voor onze inwoners. Onze eerste afspraak is dan ook dat, naast de
burgemeester, ook de wethouders tweewekelijks spreekuur houden. Het spreekuur is een mogelijkheid om
van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen in onze gemeente. U kunt een afspraak maken via
het bestuurssecretariaat.
Voor de komende maanden hebben we verder de volgende afspraken gemaakt:
Economie en Toerisme
- Wij gaan een integrale toeristische visie opstellen. Hiervoor maken we een eerst een analyse van
documenten. Daarnaast willen wij eerst enkele zaken weten, zoals hoeveel toeristische bedden er nu
zijn en de meest actuele gegevens vanuit het gastenonderzoek. En natuurlijk gaan we in gesprek met
de inwoners en bedrijven over deze gezamenlijke visie voor ons eiland.
- Wij willen graag een stijlvolle bewegwijzering die onze gasten naar de bijzondere plekken op ons
eiland leidt.
Duurzaamheid
- Onder het motto duurzaam en zelfvoorzienend Schiermonnikoog gaan we aan de slag met concrete
projecten. Denk hierbij aan elektrisch vervoer op ons eiland, duurzame woningbouw, windenergie
en ook onderzoek naar de opslag van energie. Uitgangspunt is goede coördinatie en samenwerking
met bestaande initiatieven. De gemeente neemt hierin een regierol.
- Met WoonFriesland gaan we afspraken maken over de verduurzaming van de bestaande
woningvoorraad.

Onderwijs
- Het verder vormgeven van een Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0-16 jaar heeft een hoge
prioriteit voor ons. Met de besturen en directies van beide scholen werken we de plannen voor
kwalitatief hoogwaardig onderwijs verder uit. Elk kind van 0-16 jaar kan op zijn of haar niveau
onderwijs en (individuele) begeleiding krijgen op het eiland.
Zorg
-

De 24-uurs zorg op ons eiland willen wij nog verder verbeteren. We zijn inmiddels in gesprek met
partijen om ons hierin te adviseren.

Activiteitenaccommodaties
- Wij willen vanuit totaalvisie het gebruik van verschillende locaties voor activiteiten onder de loep
nemen. Welke organisatie heeft wat nodig op ons eiland en welke opties zijn er die zoveel mogelijk
tegemoet komen aan de gebruikers en ook recht doen aan onze opgaven zoals huisvesting voor
inwoners. Hierbij moet u ook denken aan een goede recreatieruimte voor onze ouderen en een goed
onderkomen voor cultuurhistorie.
Wonen
- Eerste prioriteit is de verdere ontwikkeling van locatie-oost voor woningbouw. Hierbij kijken we ook
naar de plaats van de busremise. Wij trekken hierin samen op met WoonFriesland die de eerste 1015 huizen daar wil bouwen.
Verkeer
- De veiligheid op de Heereweg is onze topprioriteit op korte termijn. Wij gaan in overleg welke opties
hiervoor aanwezig zijn.
- Wij willen een pilot starten waarbij een deel van het centrum van ons dorp in bepaalde periodes
autovrij is.
- De systematiek van de tijdelijke rijontheffingen, het aantal afgegeven rijontheffingen en of er een
verband is met de rijbewegingen in ons dorp gaan wij onderzoeken. Hierbij nemen wij ook de
rijbewegingen mee die wij als inwoners en bedrijven maken.
- Handhaving op het terrein van verkeer is prioriteit voor ons college. Denk hierbij aan te hard rijden
en verkeerd parkeren.
Handhaving
- We formuleren, opnieuw en duidelijk, beleid ten aanzien van handhaving. Onder het motto ‘gelijke
monniken, gelijke kappen’ zullen we een transparant en consequent handhavingsbeleid presenteren.
Met bovenstaande punten gaan wij nu aan de slag. Dat doen we niet alleen, maar samen met u. Zijn er
vragen aan ons, komt u gerust op ons spreekuur of stuurt u een e-mail. Wij gaan aan het werk!
College B&W
Gemeente Schiermonnikoog

