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kantooruren die niet kunnen
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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

Kalender
15 mrt
7.3021.00
16 mr
7.3021.00t
17 mrt
7.3021.00
23 mrt
24 mrt
30 mrt

Vervroeg stemmen
vooral voor
risicogroepen
Vervroeg stemmen
vooral voor
risicogroepen
Verkiezing Tweede
Kamer
Raadvergadering
Webinar streekwurk
en doarpswurk
Webinar RES

Internationale vrouwendag
Beste eilander vrouwen,
Maandag 8 maart is het internationale vrouwendag. Inmiddels hebben we een mooie,
prille traditie om dan met elkaar te ontbijten, elkaar te spreken en te ontmoeten.
Helaas kunnen we dit jaar niet bijeenkomen maar wel aandacht besteden aan 8 maart.
Dit jaar is als thema gekozen; “Invloed met impact”. Dat klinkt een beetje abstract maar
dat is het niet. Achterliggende gedachte is dat vrouwen op een positieve manier het
verschil kunnen maken en het gesprek voeren.
Voor dit thema is landelijk gekozen omdat het erop lijkt alsof mensen elkaar steeds meer
beoordelen en veroordelen in de huidige tijd. Harder en zichtbaarder via social media,
zoals facebook, waar mensen elkaar zonder enige schroom bekritiseren, beledigen en
beschuldigen. Verdraagzaamheid en tolerantie ten aanzien van de ander lijken daarmee
steeds verder weg, terwijl in deze moeilijke tijden dat juist heel belangrijk is.
Vrouwen kunnen met elkaar de verharding van de samenleving tegen gaan door een
andere, positieve en verbindende insteek voor een goed gesprek te nemen. Dat is een
goede manier om maatschappelijke problemen te benaderen en op te lossen.
Onderwerpen die met name vrouwen betreft zoals huiselijk geweld, meer vrouwen in de
politiek en bestuur, een gelijkwaardige positie behalen voor meisjes en vrouwen in onze
samenleving en de waardering voor diversiteit en culturen die ons (ei)land rijk zijn. Niet
in problemen denken maar in kansen, uitdagingen, oplossingen en mogelijkheden. Op
een mooie, open en positieve manier met elkaar het gesprek aan gaan en proberen
verschillen te overbruggen in plaats van te vergroten. Waar zijn we voor, in plaats van
waar zijn we tegen.
Laten we met elkaar, met deze positieve grondhouding, de wereld een beetje mooier
kleuren. Daar was ik op 8 maart graag met u, tijdens ons vrouwenontbijt, over in gesprek
gegaan. Dat is helaas niet mogelijk maar laten we, daar waar het (weer) kan, binnen de
Coronaregels, hierover in gesprek gaan. Misschien niet live maar wel in verbinding. Door
een kaartje, een digitaal gesprek of een aardig gebaar. Meer informatie over het thema
kunt u lezen op www.internationale-vrouwendag.nl
We zien elkaar natuurlijk eerder maar in ieder geval ook op 8 maart 2022 bij ons eilander
vrouwenontbijt. Blijf gezond!
Hartelijke groet, uw burgemeester, Ineke van Gent

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.

Webinar streekwurk en doarpswurk
Het bruist op de eilanden van de initiatieven en ideeën; van groot tot klein. Deze
eilandinitiatieven versterken de leefbaarheid op de Friese eilanden. Voor het realiseren
van een initiatief is soms geld nodig, soms kunde en soms kennis. Er zijn een aantal
nieuwe mogelijkheden binnen het Iepen Mienskipsfûns (IMF) die hierbij kunnen helpen.
Daarnaast kan Doarpswurk op verschillende manieren ondersteuning bieden bij het
realiseren van initiatieven.
Graag informeren wij u hierover via een online webinar op 24 maart van 19.30 tot 21.00
uur.
Aanmelden kan via info@doarpswurk.frl. o.v.v. ‘Webinar Streekwurk & Doarpswurk’.
Graag ontvangen wij van u uw voor- en achternaam, evt. naam organisatie en uw emailadres. Na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt u een bevestigingsmail met
daarin een link om deel te kunnen nemen in Zoom.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@doarpswurk.frl of bel met 0566625 010.

De Regionale Energiestrategie (RES) en het energienetwerk van Fryslân
Duurzame energie opwekken en leveren heeft invloed op het elektriciteitsnetwerk.
Alle inwoners moeten gebruik kunnen maken van deze energie. Ook als het
energienet extra zwaar wordt belast. In Fryslân buigt netwerkbeheerder Liander zich
over deze zaken.
De productie van duurzame energie is erg gegroeid de laatste jaren. Bovendien verbruiken we in Nederland met z’n
allen steeds meer elektriciteit. Om die groei te kunnen bijbenen, moeten we het elektriciteitsnetwerk op plekken
uitbreiden en/of verzwaren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van extra stations, kabels en leidingen.
Vooruitdenken
Om het netwerk zo goed en efficiënt mogelijk aan te passen, denkt Liander mee in de Friese Regionale
Energiestrategie (RES). “Als netbeheerder berekenen we wat de impact van zonne- en windinitiatieven zijn voor het
Friese elektriciteitsnetwerk.”, licht Christel Pieper van Liander toe. “Wat gaat uitbreiding bijvoorbeeld kosten, hoeveel
ruimte neemt het in beslag en we denken na over slimme oplossingen. Maar ook: kunnen we iets slims bedenken
zodat we nieuwe stroom makkelijker kwijt kunnen? Doordat we in de RES nauw met elkaar samenwerken kunnen we
samen met Provincie, gemeenten, Wetterskip en maatschappelijke organisaties weloverwogen keuzes maken. Als
dan helder is waar alle duurzame initiatieven komen en wanneer, dan weten we precies op welke plekken we moeten
uitbreiden en hoe we dat gaan doen.” Ook de gemeente Schiermonnikoog werkt, net als andere gemeenten in
Fryslân, mee in de Regionale Energiestrategie.
Webinar voor inwoners Fryslân
Op dinsdag 30 maart is er een online bijeenkomst (een webinar) voor inwoners van Fryslân die meer willen weten
over de RES Fryslân. De webinar gaat in op de stand van zaken in Fryslân en geeft een vooruitblik op het proces.
De mogelijkheid om u aan te melden voor de webinar start binnenkort via www.resfryslan.frl. Ook vindt u hier meer
informatie over de RES Fryslân.

Energieboxen weer beschikbaar
Vanaf vandaag zijn de energieboxen voor recreatiewoningen weer verkrijgbaar bij Installatiebedrijf Vlasma aan het
Melle Grietjespad. Ook bij het ophalen van de box vragen we u de COVID maatregelen in acht te nemen: kom alleen,
draag een mondkapje, houd afstand. Het ophalen van uw energiebox kan tussen 10.00-10.30 uur en tussen 13.00 en
13.30 uur. Of op afspraak.

Zorg & Welzijn
Spreekuur Maatschappelijk werk
Elke woensdag is er spreekuur van het maatschappelijk werk op Schiermonnikoog.
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, is van 11.30 tot 12.30 aanwezig in het zorg- en medisch centrum. U
bent van harte welkom. Ook kunt u een afspraak maken via 088-5335353 of een e-mail zenden naar info@smwf.nl.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl

Bezoek opticien verplaatst naar april
Het bezoek van de opticien aan Schiermonnikoog is verplaatst naar 6 en 7 april 2021.
Had u al een afspraak gemaakt voor maart? Dan neemt de opticien contact met u op.
Wilt u nog een afspraak maken voor april dan kunt u contact opnemen met Oogmode Cocon: 058 2151353. Voor
algemene vragen wat betreft vervoer en begeleiding kunt u contact opnemen met Zorg en Welzijn: 06-11617657.

Bekendmakingen
Torenstreek 18
Omgevingsvergunning - Torenstreek 18 Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van het kozijn in de
achtergevel van de woning met de activiteit: Bouwen (26-02-2021)
Middenstreek 24b
Omgevingsvergunning - Middenstreek 24B Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom met de
activiteit: Houtopstanden vellen of te doen vellen (kappen) (26-02-2021)
Van der Molenpad 2
Omgevingsvergunning - van der Molenpad 2 Aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de
verdieping t.b.v. personeelsverblijf met de activiteiten: Bouwen +&nbsp;Handelingen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (25-02-2021)
Rijspolder 70
Omgevingsvergunning - Rijspolder 70 Verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van de recreatiewoning
met de activiteit: Bouwen (25-02-2021)

Openingstijden stembureaus en afgiftepunt briefstemmen, aanvangstijden vooropening briefstemmen en
aanvangstijden stemopneming
De burgemeester van Schiermonnikoog maakt met betrekking tot de aanstaande verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021, het navolgende
bekend.
Reguliere stembureaus
Op woensdag 17 maart 2021 kan, tussen 07.30 en 21.00 uur, gestemd worden in het stembureau in het Dorpshuis,
Torenstreek 18a, Schiermonnikoog.
Het tellen van de stemmen vindt op dezelfde locatie na 21.00 uur plaats.
Reguliere stembureaus vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan, tussen 07.30 en 21.00 uur, vervroegd gestemd worden in het
stembureau in het Dorpshuis, Torenstreek 18a, Schiermonnikoog.
Vervroegd stemmen op deze dagen is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de
risicogroepen behoren.
Afgiftepunt briefstemmen
Briefstemmen kunnen ook worden afgegeven bij het afgiftepunt in het gemeentehuis. Het afgiftepunt is op werkdagen
geopend vanaf woensdag 10 maart 2021 tot en met dinsdag 16 maart 2021 van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag
17 maart 2021 van 07.30 tot 21.00 uur.
Briefstembureau
De vooropening van de briefstemmen zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis.
De vooropening van het briefstemmen vindt plaats op
• maandag 15 maart van 09.00 tot 10.00 uur in de raadzaal en is openbaar;
• dinsdag 16 maart van 13.30 tot 14.30 uur in de raadzaal en is openbaar
• woensdag 17 maart om 19.30 uur in de raadzaal en is openbaar.
De stemopneming (telling) van de briefstemmen (afgegeven tot en met dinsdag 16 maart) is op woensdag 17 maart
van 10.00 tot 12.00 uur in de raadzaal en is openbaar;
De stemopneming van de briefstemmen (afgegeven op woensdag 17 maart) is op woensdag 17 maart vanaf 21.00
uur in de raadzaal en is openbaar;
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.

Verkiezingen Tweede Kamer 2021
Op 17 maart is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Op 15 en 16
maart is het stembureau al open om vervroegd te stemmen. Dit is vooral bedoeld
voor risicogroepen.
Stembureau in het Dorpshuis
U kunt uw stem uitbrengen in het stembureau in het Dorpshuis.
Heeft u de stempas niet ontvangen of bent u de stempas kwijt?
Vraag dan een vervangende stempas aan. Als u een nieuwe stempas krijgt, kunt u niet meer stemmen met de oude
stempas.
U kunt op twee manieren een vervangende stempas aanvragen:
Schriftelijk tot 12 maart: Download een formulier via onze website, vul het in en stuur het, met een kopie van uw
legitimatiebewijs, op. U kunt het formulier, inclusief de kopie van uw legitimatiebewijs, ook afgeven op het
gemeentehuis.
Mondeling tot 12 maar: Maak een afspraak om een formulier op te halen op het gemeentehuis. U kunt het dan ook ter
plekke invullen en afgeven. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen.
Stemmen met een kiezerspas
Met een kiezerspas kunt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland. De kiezerspas kunt u verkrijgen
door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt omgezet in een kiezerspas. Het
mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17.00 uur. U kunt ook schriftelijk een
verzoek doen voor een kiezerspas. Het schriftelijk verzoek om een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om
17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen.

Bent u 70 jaar of ouder en wilt u per brief stemmen?
Voor kiezers van 70 jaar en ouder zijn er drie mogelijkheden om hun stem uit te brengen.
1. U kunt zlef stemmen op 15, 16 of 17 maart in het Dorpshuis.
2. U kunt iemand machtigen om voor u te gaan stemmen
3. U stemt per brief. Hoe dat precies werkt leggen we uit in de afbeelding hieronder.
Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart is het stembureau open vooral voor kiesgerechtigden uit risicogroepen.
Iemand machtigen
Kunt of wilt u niet zelf stemmen dan kunt u iemand machtigen. Dit kunt u doen door de achterkant van de stempas in
te vullen. Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen.
Heeft u nog vragen?
• U kunt bellen met 0519-535050 of een e-mail zenden naar j.frijters@schiermonnikoog.nl
• Kijk ook op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructiefilmpje.
• Duidelijke uitleg vindt u ook op www.hoewerktstemmen.nl.

