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De vergaderzaal van de gemeenteraad. Voor nu nog leeg en donker.

Gelukkig worden er dit weekend heel wat vaccinatieprikken gezet bij onze inwoners van 65 jaar en ouder.

Zodra het weer veilig mogelijk is, gaan we weer op deze mooie plek bijeenkomen.
Voorlopig zijn de commissie en raadsvergaderingen te volgen via de website van de gemeente of
Terschelling TV.
Meer informatie over de gemeenteraad en corona vindt u hier.

Het ambtsketen van de Burgemeester van Terschelling.

Uitnodiging Webinar over de Regionale Energiestrategie

Wilt u meer weten over de Regionale Energiestrategie (RES) van Fryslân?
Meldt u dan snel aan voor het webinar a.s. dinsdag (30 maart) via
www.resfryslan.frl/webinar
Tijdens het webinar krijgt u onder andere meer informatie over de achtergrond
van de RES en de stappen die al zijn gezet. Daarnaast komen het

vervolgproces en de rollen van gemeenten, provincie en het waterschap aan
bod. Bovendien wordt de link gelegd naar wat de RES betekent voor u als
inwoner van Friesland. Meer informatie over het programma is te vinden op de
website.

Tweede kamer verkiezingen

Op 17 maart 2021 mocht er weer gestemd worden, dit keer voor de zetels in de Tweede
Kamer.
Het opkomstpercentage van deze verkiezingen was bijna 97% op Terschelling, deze hoge
opkomst is deels ook te verklaren door badgasten die hun stem hier kunnen uitbrengen.
De uitslagen per stembureau zijn hier te vinden.

Van de griffie
Janny Hofman, griffier heeft haar team al een tijd
geleden mogen uitbreiden met Anita van Rees, als
griffie ondersteuner en sinds kort neemt Renske
van Zwol tijdelijk de taak van loco-griffier waar. Via
de online weg overleggen we regelmatig!

Recente vergaderingen & besluiten
Wilt u de laatste commissie vergadering (16 maart) terugzien? Klik dan hier.

Wilt u de stukken inzien van de volgende vergadering: de raadsvergadering van 7
april? Klik dan hier.

Aanstaande
vergaderingen
Raadscommissie: woensdag 14
april, 19.30 uur
Raadsvergadering: woensdag 12
mei, 19.30 uur
Et er oer ha: woensdag 30 juni,
19.30 uur

Meer informatie over de vergaderplanning vindt u hier.
Wilt u ook een mail ontvangen wanneer de nieuwe vergaderstukken online
staan? Meldt u dan hier aan!

Raadscommissie vergadering, 16 maart 2021, Terschelling TV

Et er oer ha
Et er oer ha is een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden zoals inwoners,
instellingen en ondernemers over een actueel onderwerp. Op 3 maart jl. zijn in Et er oer ha
op de digitale wijze, via Starleaf plannen gepresenteerd van een woningbouwplan in Lies,
een oesterfabriek en winkel aan de Willem Barentszkade 22 en een combinatie van
projecten aan de Willem Barentszkade 23, 'pension De Holland' en 't Land 1.
De stukken en presentaties zijn hier terug te vinden.
De volgende Et er oer ha zal zijn op 30 juni 2021.

Het wapen van Terschelling in de Statenzaal van het provinciehuis Friesland.
Begin maart vond er een speciale bijeenkomst plaats in het provinciehuis van

Friesland, in Leeuwarden. Er werd gevierd dat het 125 jaar geleden is, dat de
Statenzaal in gebruik is genomen. Bij deze gelegenheid werd stilgestaan bij de
betekenis en historie van de zaal. Burgemeester Van de Pol mocht een glas-inloodraam met het wapen van Terschelling onthullen. Deze is samen, met een
eveneens onthuld wapen van Vlieland toegevoegd aan de wapens van de andere
gemeenten van Friesland die al in de zaal te bewonderen zijn.

Nog te verwachten
In aanloop naar de volgende verkiezingen, die van de gemeenteraad in 2022,
zullen wij een cursus GEMEENTEPOLITIEK organiseren, waaraan alle
eilanders kunnen meedoen, om zo meer te leren en te oefenen met het werk
van de gemeenteraad.

Nieuwsbrief
Op verzoek van de gemeenteraad is
deze nieuwsbrief gecreëerd. Heeft u
ideeën, tips of wensen voor
volgende edities dan horen we dit
graag!
Onderaan deze mail vindt u een link
om zich af te melden. In dat geval
worden uw gegevens automatisch uit
de lijst verwijderd.

Wilt u meer weten over de vijf partijen die zitting hebben in de gemeenteraad? Via
onderstaande links vindt u hun websites:
PvdA
VVD
Plaatselijk Belang
CDA
SAMEN TERSCHELLING
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