Nieuwsbrief
Nr. 11
15 maart 2019
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Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.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
20 mrt
21 mrt
26 mrt
27 mrt
28 mrt

1e kievitsei gevonden
Op maandag 11 maart 2019 om 16.38 uur is
het eerste kievitsei op Schiermonnikoog
gevonden. De vinder is de heer Jan Holwerda.
Hij vond het ei in een weiland aan de
noordzijde van de Heereweg.
Dinsdagochtend 12 maart ontving de heer
Holwerda de oorkonde en het bijbehorende
vindersloon van loco-burgemeester Johan
Hagen.
Voor Jan Holwerda was het de achtste keer
dat hij het eerste kievitsei vond.

Badweg weer open voor verkeer
De werkzaamheden aan het begin van de Badweg zijn afgerond. Dit betekent dat de
Badweg weer toegankelijk is voor alle verkeer.

Inzameling KCA
Streekarchivaris
Raadsvergadering
Spreekuur college (op
afspraak)
Bijeenkomst
kunstproject 19.00 tot
21.00 vd Werff

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.

Burgemeester van den Wormstraat afgesloten voor verkeer
Aannemer Stiva is nu begonnen met het herstraten van de Burgemeester van den
Wormstraat. De aannemer begint vanaf de afslag Paaslandweg en gaat dan fasegewijs
de weg richting de Langestreek renoveren. De werkzaamheden gaan ongeveer 14 dagen
duren.

Parkeerplaats achter het gemeentehuis tijdelijk niet bereikbaar
In verband met de werkzaamheden aan de Burgemeester van den Wormstraat is de
parkeerplaats achter het gemeentehuis vanaf woensdag 20 maart een aantal dagen niet
bereikbaar. Degenen die hun auto op de parkeerplaats hebben staan kunnen deze
tijdelijk in de berm (schoolkant) van de Melle Jans Tuntelerstraat parkeren.

Woensdag 20 maart 2019 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 20 maart huis aan huis ingezameld.
Batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in
de bekende rode of groene kunststofbak. Deze kunt u op woensdag 20 maart weer
aanbieden. De bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De bekende
“chemokar” haalt het afval bij u op. Plaats het KCA voor 10.00 uur ’s morgens langs de
weg. Na de route staat de chemokar van 14.30 – 15.30 uur op het parkeerterrein bij de
Inspecteur Boelensschool aan de Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden
niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven
dient u tegen betaling aan te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer G.
Kok. U kunt hem telefonisch benaderen: 06-12740802.

Verkiezingen 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart vinden er in Nederland twee verkiezingen plaats: de Provinciale
Staten-verkiezing en de waterschapsverkiezing. Bent u kiesgerechtigd? Dan heeft u
inmiddels uw stempas(sen) ontvangen. Deze stempas(sen) en een geldig
identiteitsbewijs (maximaal vijf jaar verlopen) moet u meenemen naar het stembureau op
de dag van de stemming.
Stemlokaal
U kunt tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen in het gemeentehuis, Nieuwestreek 5
Schiermonnikoog.
Stempas kwijt?
Bent u een stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00
uur een vervangende stempas aanvragen bij afdeling Verkiezingen in het gemeentehuis.
Mocht u uw oude stempas terugvinden dan kunt u daar niet meer mee stemmen.

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.
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.
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
Koffieochtend 19 maart in Koninghuis
Dinsdag 19 maart is de koffieochtend niet in het COS maar in het Koningshuis. Inwoners van Schiermonnikoog van
55+ zijn van harte welkom om 10 uur. Gezellig even bijkletsen onder het genot van een kopje koffie. Komt u ook
gezellig langs?

Bekendmakingen
Raadsvergadering dinsdag 26 maart 2019
Op dinsdag 26 maart vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
2.
3.
4
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van het publiek aan de raad
Besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2019
Mededelingen

6.
7.

Besluitvormend deel
Tankinspectie en aanpassing benzinestation (invoering duurzame vormen van brandstof)
Herstel scheurvorming zwembad De Dúnatter

8.

Oordeelsvormend deel
Vaststellen kwijtscheldingsverordening

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lijst van ingekomen stukken
Begrotingswijzigingen en stand Algemene Reserve
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Sluiting

U kunt de vergadering volgen via onze website, via Schiermonnikoog TV 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.

