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Spreekuur burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend
tussen 9 en 10 uur. Het spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen
over onderwerpen die spelen in onze gemeente. U kunt een afspraak maken met Ineke
van Gent, Johan Hagen of Erik Gerbrands via het bestuurssecretariaat, telefonisch
(0519) 535050 of via e-mail bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

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

Kalender
13 mrt
13 mrt
20 mrt
20 mrt
21 mrt
26 mrt

Spreekuur college (op
afspraak)
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Inzameling KCA
Verkiezingen
Streekarchivaris
Raadsvergadering

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

Van der Molenpad tijdelijk afgesloten
Vanaf 1 maart is het Van der Molenpad tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dit in
verband met sloopwerkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden
veertien dagen.

Badweg vanaf Langestreek tot de kruising Noorderstreek afgesloten
Het eerste gedeelte van de Badweg, vanaf de Langestreek tot en met de afslag
Noorderstreek (ter hoogte van de Vrouwe Jacoba) verkeert in slechte staat. Daarom
gaat aannemer Stiva dat gedeelte van de Badweg opnieuw bestraten en renoveren.
Stiva begint maandag 4 maart om 07.30 uur met de werkzaamheden.
Dit betekent dat de Badweg vanaf de Langestreek tot de kruising Noorderstreek vanaf
maandag 4 maart is afgesloten voor alle verkeer. Naar verwachting, afhankelijk van de
weersomstandigheden, duren de werkzaamheden twee weken. Voor het weekend legt
de aannemer een noodbestrating aan. De weg is dan op vrijdag, zaterdag en zondag
toegankelijk voor het verkeer.
Er zijn twee alternatieve routes (v.v.):
• Route 1: Van Westerholtlaan, Noorderstreek en dan de Badweg;
• Route 2: Reeweg, Middenstreek, Westerburenweg , Karrepad en dan de Badweg

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.

Streekarchivaris niet aanwezig op 7 maart
De streekarchivaris is op 7 maart niet aanwezig. Op 21 maart is de heer Jongsma weer
aanwezig. Voor het raadplegen van de gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf
een afspraak maken met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief Noardeast Fryslân,
telefoon: (0519) 22 28 53 of email: tj.jongsma@noardeast-fryslan.nl

Leerlingenvervoer Schiermonnikoog schooljaar 2019-2020
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en
staat de basisschool op minimaal zes kilometer van uw woning of de school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs op minimaal zes kilometer afstand van uw woning? Dan
kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten. Dit geldt ook
voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het
inkomen van de ouders. Ook wordt er rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2019-2020 tot uiterlijk 1 juni 2019
via een aanvraagformulier bij het college indienen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.schiermonnikoog.nl
of verkrijgen via Erica Faber, teleffonnummer (0519) 555 555.

Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar Dokkum v.v.
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het basisonderwijs geen bij hun persoonlijke
situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de
vaste wal (Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd vervoer. Ouders dragen zelf bij in de kosten van deze
vorm van vervoer. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van de werkelijke kosten van het
openbaar vervoer.
U kunt de aanvraag voor het georganiseerd vervoer voor het schooljaar 2019-2020 tot uiterlijk 1 juni 2019 via een
aanvraagformulier bij het college indienen. Aanvraagformulieren kunt u vinden op www.schiermonnikoog.nl of
verkrijgen bij Erica Faber via telefoonnummer (0519) 555 555.

Verkiezingen Provinciale Staten én waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten van Fryslân en
de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap.
Als inwoner van de gemeente Schiermonnikoog kunt u stemmen voor de verkiezingen voor de provinciale staten van
Fryslân en Wetterskip Fryslân. U kunt niet één, maar twee keer stemmen. Heeft u echter niet de Nederlandse
nationaliteit, dan ontvangt u alleen een stempas voor de waterschapsverkiezingen.
Stempas(sen)
Op 1 maart worden de stempassen bezorgd. Heeft u (een van) deze stempassen niet of bent u hem kwijt? Vraag dan
een vervangende stempas aan bij bureau Verkiezingen van de gemeente.
Dit kan op twee manieren:
- schriftelijk via een formulier tot 15 maart 12.00 uur
- mondeling tot dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur bij de afdeling Verkiezingen in het gemeentehuis.
Mocht u uw oude stempas terugvinden dan kunt u daar niet meer mee stemmen.
Stempas en identiteitsbewijs
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 verkiezingen
geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
U wilt iemand anders voor u laten stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon
mag namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Schiermonnikoog woont en ook een stempas heeft
ontvangen. De gemachtigde moet zelf ook voor beide verkiezingen gaan stemmen en moet naast het eigen geldig
identiteitsbewijs ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u laten zien.
U kunt ook iemand machtigen die niet in dezelfde gemeente woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de
verkiezing van dezelfde provinciale staten en/of hetzelfde waterschap. Hiervoor heeft u een formulier nodig dat u kunt
afhalen bij de afdeling Verkiezingen of downloaden via de website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15
maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.
Stemmen in een andere Friese gemeente
Als u in een andere Friese gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door
met de stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt.
Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur. U kunt uiterlijk vrijdag
15 maart 2019 schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft, kunt u
aanvragen bij de afdeling Verkiezingen in het gemeentehuis of downloaden van onze website. Uw stempas stuurt u
mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Verkiezingen via telefoonnummer (0519) 535050 of
een e-mail zenden naar j.frijters@schiermonnikoog.nl

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Onderstaande activiteiten zijn bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij
Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Spelletjesmiddag
Wanneer: donderdag 7 maart
Waar: Dorpshuis
Tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur
Eigen bijdrage voor koffie en thee € 1,50

Samen eten
Wanneer: woensdag 13 maart
Waar: Hotel van der Werff
Tijd: 11.30 uur
Eigen bijdrage: € 8,00 (hoofdgerecht met een consumptie)
Aanmelden: voor maandag 11 maart.

Bekendmakingen
Incidentele festiviteit (muziek) Blues aan de Plas
Zaterdag 20 juli 2019 van 21.00 tot 24.00 uur is er (mechanische en versterkte) live muziek in Drink- & Eet De
Berkenplas vanwege Blues aan de Plas. (25-02-2019)
Ontheffing incidenteel plaatsen tent veldlab
Het college van burgemeester en wethouders verlengt de ontheffing van het vogelringstation om incidenteel een tent
te mogen plaatsen bij het veldlab. De ontheffing is geldig van 2019 tot 2023 in de periode 13 juli-16 november. (26-022019)
Omgevingsvergunning Reeweg 7
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van de gevel en plattegrond. (27-02-2019)
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.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.

