Gebouw

Adres

Aula

Torenstreek 18 B

Voornemen 2001
Behouden. In gebruik door
begrafenisvereniging

Voornemen 2007

Stand van zaken 2013

Behouden.

In gebruik door begrafenisvereniging.

Basisschool

FH Gasaustraat 22 / Burg
vd Bergstraat 15
Behouden.

Behouden.

Bezoekerscentrum

Torenstreek 20

Niet over gesproken.

Niet over gesproken.

Scholen zijn gefuseerd waardoor de ruimtes nu niet
optimaal gebruikt worden. De nieuwe kinderopvang
neemt een deel van deze plek in. Er moet een plan
komen om de ruimtes beter te benutten. Mogelijk kan
hier ook een dagopvang voor ouderen komen.
In erfpacht voor 30 jaar (vanaf 1997) van stichting
bezoekerscentrum.
Met de stichting Promenade wordt onderzocht op welke
wijze het gebouw (en de grond) op een voor alle partijen
aanvaardbare constructie beschikbaar kan komen voor
de Promenade. Nu tijdelijk in gebruik van de Stichting
Willem Horsman.

Brandweerkazerne

Noorderstreek 40

Behouden

Besloten deze te verplaatsen naar Knuppeldam.
Huidige kazerne is toegevoegd aan project
Bezoekerscentrum Nieuwe Stijl.

Brandweerkazerne Knuppeldam

Knuppeldam 8

Bestond nog niet

Bestond nog niet

Het gebouw voor de hulpverleningsdiensten wordt
overgedragen aan de Veiligheidsregio Fryslân

Dorpshuis

Torenstreek 18 A

Niet over gesproken.

Niet over gesproken.

Eigen Stichting Dorpshuis met erfpachtconstructie.

v.d. Molenpad 6

Op termijn afstoten/verkopen, afhankelijk
van ruimtelijke ontwikkelingen. Opbrengst Op termijn afstoten/verkopen, afhankelijk van
naar algemene reserve. Voor goedkeuring ruimtelijke ontwikkelingen. Opbrengst naar
naar raad.
algemene reserve. Voor goedkeuring naar raad.

Komt per november 2013 vrij. Er zijn belangstellenden
om deze ruimte te kopen.

v.d. Molenpad 4a

Op termijn afstoten/verkopen, afhankelijk
van ruimtelijke ontwikkelingen. Opbrengst Op termijn afstoten/verkopen, afhankelijk van
naar algemene reserve. Voor goedkeuring ruimtelijke ontwikkelingen. Opbrengst naar
naar raad.
algemene reserve. Voor goedkeuring naar raad.

Momenteel verhuurd aan de heer Carrette. Er zijn
belangstellenden om deze ruimte te kopen.

Drukkerij

Duiventil

Garageboxen (12)
Gem. werkplaats

Burg. v.d. Bergstraat
Melle Grietjespad 5

Behouden.

Voorbereidingen tot verkoop aan CHF (nu
Woningcorporatie WoonFriesland). Heroverwegen
als CHF dit niet wil overnemen. Dit moet dan
uitmonden in een apart voorstel waarbij enerzijds
een kostendekkende exploitatie van de
garageboxen en anderzijs het autoluwe karakter
Uiteindelijk zijn de garageboxen, door een te laag bod,
(zicht op auto's) nader tegen elkaar zullen worden niet verkocht aan de woningcorporatie. Veel boxen zijn
afgewogen.
niet in gebruik als autobox, maar dienen als opslag.
Behouden.

Gemeentehuis

Nieuwestreek 5

Behouden. Toekomstige nieuwbouw ook
behouden.

Behouden.

Groene Kruisgebouw + woning
Willemshof 13
Gymzaal

Willemshof 11-13
FH Gasaustraat 26

Na realisering ZMC verkopen
Behouden.

Voorbereidingen tot verkoop aan CHF.
Voorwaarde dat hiervoor twee seniorenwoningen
voor in de plaats komen.
Behouden.

Jachthaven
Kinderboerderij

Reeweg 25
Oosterreeweg 3

Niet specifiek over gesproken.
Niet specifiek over gesproken.

In beheer afzonderlijke stichting.
Behouden.

Woningcorporatie WoonFriesland heeft dit gebouw niet
gekocht. Er zijn gesprekken met een aannemer om dit
gebouw te verkopen.
In beheer afzonderlijke stichting, maar wij doen het
onderhoud.
Overgegaan naar stichting

Kittiwake

Badweg 12

nog niet in bezit

Manege

Melle Grietjespad 5 A

Niet specifiek over gesproken.

Middelbare school
Overslagstation, kantoor
Toiletgebouw
Toiletgebouw
Toiletgebouw
Toren NH kerk + baarhokje

Woning Langestreek 130

Woning Nieuwestreek 1

Kerkelaantje 1
Veerweg 4
Badweg 90
Prins Bernhardweg 4
Torenstreek 20 A
Ds HW Hundlingiuspad
8

Gelet op bezetting en gebruik Kittiwake is te overwegen
het gebouw te verkopen en de jeugdactiviteiten elders te
In 2005 overgenomen van Protestantse Gemeente. laten plaatsvinden
Behouden.
Op termijn afstoten/verkopen, afhankelijk van
Ruitervereniging is in gesprek om ruiteractiviteiten te
ruimtelijke ontwikkelingen
verplaatsen.
In erfpacht. Onderhoud door school zelf. Gemeente
heeft wel een verplichting bij uitbreiding
herstructurering.

Niet over gesproken.
Niet specifiek over gesproken.
Niet specifiek over gesproken.
Niet specifiek over gesproken.
Niet specifiek over gesproken.

Niet over gesproken.
Behouden.
Behouden.
Behouden.
Behouden.

Niet specifiek over gesproken.

Behouden.

Langestreek 130

Behouden. Belangrijk om enkele
woningen in bezit te houden voor nieuw
aan te trekken medewerkers van de
gemeente.

De woning is in 2008 aangeboden aan de zittende
huurder, deze wilde hem niet kopen. De zittende
huurder heeft het eiland verlaten, maar heeft de woning
aangehouden. Via een rechtszitting is er een afspraak
gemaakt dat de woning vanaf 1 januari 2014 mag
Voorbereidingen tot verkoop waarbij alle
worden verkocht per 1 mei 2014. De huidige huurder
verkoopvarianten worden meegenomen en waarbij heeft het recht van eerste koop. De huur van de woning
de woning behouden kan blijven voor inwoners.
is per 1 december 2013 opgezegd.

Nieuwestreek 1

Behouden. Belangrijk om enkele
woningen in bezit te houden voor nieuw
aan te trekken medewerkers van de
gemeente.

Voorlopig behouden.

Momenteel in gebruik als huurwoning voor oudschoolhoofd.

Wordt gerenoveerd
Verdwijnt bij komst Promenade

Reddingsweg 2

nog niet in bezit

nog niet in bezit

Huidige huurder zou overgaan naar
nieuwbouwwoningen Oosterreeweg. Deze woningen
zijn aan de kleine kant voor groot gezin. Aangeboden
aan huidige huurder. Kan dit niet betalen.

Reddingsweg 3

Behouden. Gelet op kleine woningmarkt
van belang om representatieve
ambtswoning te behouden.

Behouden.

Behouden.

Woning Vuurtorenpad 30

Vuurtorenpad 30

Behouden. Belangrijk om enkele
woningen in bezit te houden voor nieuw
aan te trekken medewerkers van de
gemeente.

Zwembad, gebouwen bij zwembad

Duinpad 10

Niet specifiek over gesproken.

Woning Reddingsweg 2

Woning Reddingsweg 3
(ambtswoning burgemeester)

Voorbereidingen tot verkoop waarbij alle
verkoopvarianten worden meegenomen en waarbij
de woningen behouden kunnen blijven voor
Woning is te koop aangeboden aan huidige huurders.
inwoners van Schiermonnikoog.
Deze maken hier geen gebruik van.
Exploitatiecontract met ConeGroup. Gemeente doet het
In beheer afzonderlijke stichting.
(groot) onderhoud.

Voornemen 2013
Behouden.

Behouden. In de toekomst moet er een plan komen voor het optimaal
gebruiken van alle ruimtes in de school.
Situatie blijft zoals die is. In afwachting van ontwikkelingen De
Promenade.

Ontwikkelingen Promenade afwachten.

Wordt overdragen aan Veiligheidsregio Fryslân.
Situatie blijft zoals die is. Ook in afwachting van De Promenade.

Afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen houden we dit gebouw of
stoten het af.

Afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen houden we dit gebouw of
stoten het af.

Momenteel in afwachting van ruimtelijke ontwikkelingen Riich. Op
termijn afstoten.
Behouden.
Behouden.
In zijn geheel verkopen onder de voorwaarde dat de huidige huurder in
Willemshof 13 kan blijven wonen en er twee seniorenwoningen
worden gebouwd. De kwalitatieve invulling van de locatie is, midden
in het beschermd dorpsgezicht, van groot belang.
Behouden.
Behouden.
Dit gebouw wordt geschrapt van de lijst.

Er moet een plan komen waarbij moet worden gekeken of
jeugdactiviteiten elders (Promenade / basisschool) kunnen worden
ondergebracht. Wanneer dit mogelijk is, dan kan de Kittiwake worden
verkocht.
Bij verhuizing van de manegeactiviteiten verkopen. Afhankelijk van
ruimtelijke ontwikkelingen.

Situatie blijft zoals die is.
Behouden.
Behouden.
Behouden.
Behouden.
Behouden.

Woning behouden voor gemeentepersoneel.

Voorlopig behouden. In de toekomst beschikbaar houden voor
gemeentepersoneel/ gemeentesecretaris.

Bij vertrek huidige huurder verkopen volgens verkoopprocedure 17
april 2012.

Behouden.

Na vertrek huidige huurder verkopen volgens verkoopprocedure 17
april 2012.
In afwachting van ontwikkelingen rond het zwembad.

