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Nieuwestreek 5
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Tel: 0519-535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.
Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11603348
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
2x per
maand
Elke wo
en do
12 feb
21 feb
27 feb
25 feb

Spreekuur college
(op afspraak)
Maatschappelijk
werk in zorgcentrum
(op afspraak)
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Streekarchivaris
Energieadviseur
Raadsvergadering

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.

Uitnodiging voor de vrouwen van Schiermonnikoog
Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Graag wil ik hier net als vorige jaren
aandacht aan besteden door samen met andere vrouwen te ontbijten. Internationale
vrouwendag valt op een zondag, daarom ontbijten we op maandag 9 maart.
Dit jaar is het thema ‘Vrijheid’. Het is 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. De
Tweede Wereldoorlog was daarmee afgelopen. Vrijheid is niet voor iedereen logisch.
Hoeveel meisjes en vrouwen leven niet in vrijheid? Vrouwenbesnijdenissen, gedwongen
in huis blijven, huiselijk geweld, straatintimidatie; het zijn allemaal dingen die onze
vrijheid ernstig beperken. Aan de andere kant mogen wij vrijheid vieren. Wij mogen
vieren dat wij in Nederland vrijheid kennen. Vrijheid van wonen, beleven, bewegen,
werken en natuurlijk vrijheid van meningsuiting. Belangrijke zaken die maken dat we ons
vrij kunnen en mogen voelen.
Wat betekent vrijheid voor jou?
Graag wil ik de vrouwen van Schiermonnikoog uitnodigen voor een ontbijt op 9 maart
van 8.30 tot 10.00 uur in Hotel van der Werff. Samen beginnen we de dag met verhalen
van inspirerende vrouwen en muziek.
Aanmelden
U kunt zich tot 2 maart telefonisch aanmelden bij de gemeente via (0519) 535050 of
stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden.
Internationale vrouwendag
Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats. De staking
was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Deze staking
was het prille begin van de strijd voor vrouwenemancipatie en tegen
vrouwendiscriminatie en racisme. Vrouwen van over de hele wereld vieren deze dag nog
steeds en vragen aandacht voor belangrijke thema´s zoals economische zelfstandigheid
voor vrouwen, tegengaan van armoede en seksueel geweld. Aanvankelijk werd ook
gestreden voor vrouwenkiesrecht en gelijke beloning. Dat laatste is nog steeds
belangrijk. Ook staat deze dag in het teken van strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen
overal ter wereld, dus ook op ons eiland.
Ik verheug mij erop om 9 maart te ontbijten met de eilander vrouwen in het kader van
internationale vrouwendag.
Graag tot ziens bij het vrouwenontbijt.
Ineke van Gent, Burgemeester

Let op watercrassula
Watercrassula is een plant die zich in Nederland snel verspreidt. De plant zorgt ervoor
dat andere planten niet kunnen groeien. Omdat de plant niet door Nederlandse dieren
wordt gegeten, is hij een probleem in veel natuurgebieden. Op Schiermonnikoog staat
nog geen watercrassula en dat willen de gemeente Schiermonnikoog en
Natuurmonumenten graag zo houden.
Wat is watercrassula?
Op het eerste gezicht is de watercrassula een
plantje van niks. Hij heeft kleine witte
bloempjes en puntige, heldergroene blaadjes
die dik en wat vettig aanvoelen.
Toch is dit kleine plantje een nachtmerrie
voor natuurorganisaties, gemeenten en
waterbeheerders. We noemen de
watercrassula ook wel een invasieve exoot.
Van oorsprong komt de plant uit Australië en
Nieuw-Zeeland, maar als vijverplant is hij in
de jaren ’90 ook in Nederland terecht
gekomen. Van hieruit heeft hij zich verspreid

naar natuurgebieden, zoals vennen, vochtige heidegebieden en duinvalleien. In verspreiden is de watercrassula
namelijk een ware kampioen. Ieder deel van de plant kan uitgroeien tot een nieuwe plant, die zich dan vervolgens
binnen een korte tijd uitbreidt tot een ondoordringbare mat. Watercrassula groeit het hele jaar door, heeft in Nederland
geen natuurlijke vijanden en verdringt alle andere planten in zijn omgeving.
Op dit moment komt er steeds meer watercrassula in Nederland. Via de veren van vogels, de vacht van zoogdieren
en de zolen van wandelaars reizen zaden en plantenonderdelen van het ene gebied naar het andere. Inmiddels is de
watercrassula op alle Waddeneilanden gevonden, behalve op Schiermonnikoog. Staatsbosbeheer en de provincie
Fryslân sparen momenteel kosten noch moeite om de plant weg te krijgen uit waardevolle duinvalleien op
Terschelling, maar steeds komt de plant terug.
Meld watercrassula
Geef het direct door als u een plant ziet waarvan u vermoedt dat het watercrassula is. Als u twijfelt kunt u een foto
maken en opsturen. Ook kan een boswachter van Natuurmonumenten een verdacht plantje komen bekijken. Bel met
0519-531246 (Natuurmonumenten) of mail: e.jansen@natuurmonumenten.nl.

Toelage uitwonende studenten Schiermonnikoog
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen recht hebben op een gemeentelijke bijdrage. Het gaat om
een bijdrage voor leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar en
ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en geen studiefinanciering ontvangen, kunnen
een bijdrage krijgen. Uw aanvraag voor een bijdrage toelage uitwonende studerende voor schooljaar 2019/2020 moet
uiterlijk voor 1 maart 2020 bij de gemeente binnen zijn.
Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze website onder “direct regelen”.
Het kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de
Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.

Spreekuur maatschappelijk werk
Elke woensdag en donderdag is er spreekuur van het maatschappelijk werk op Schiermonnikoog. De maatschappelijk
werkster, Yvonne Kolster, werkt op afspraak. U kunt een afspraak maken via 088-5335353 of een e-mail zenden naar
info@smwf.nl De gesprekken kunnen plaatsvinden in het zorgcentrum of bij u thuis.

Zorg & Welzijn
Verslag spelletjesmiddag
Op donderdag 30 januari was er een spelletjesmiddag voor jong en oud. Het was weer een groot succes met nog
meer ouderen en jongeren dan de vorige keer. Er was zelfs een fanatieke sjoelwedstrijd tussen een jongeman en zijn
Beppie. Wie gewonnen heeft laten we in het midden.
We hebben nu twee keer een middag georganiseerd voor de kinderen vanaf groep 5. De volgende spelletjesmiddag is
voor ouderen en kinderen van groep 2 tot en met 4. Meer informatie volgt in de nieuwsbrief.

Inloopspreekuur WMO Schiermonnikoog en Thuiszorg het Friese Land
Op donderdag 27 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een gezamenlijk inloopspreekuur van WMO gemeente
Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land.
In het zorg- en medisch centrum kunt u deze middag terecht voor al uw hulpvragen over WMO en Thuiszorg.
Ook kunt u advies krijgen over ondersteuning of hulpmiddelen.

Jongens- en meisjesclub
De jongensclub is voor jongens uit groep 6, 7 en 8. De meisjesclub is voor meisjes uit groep 6, 7, 8 en klas 1. De
clubs komen elke veertien dagen bij elkaar (behalve in de vakanties).
Wanneer
De jongensclub is op vrijdag 14 februari en op 28 februari van 19.00 tot 20.30 uur
De meisjesclub is op donderdag 6 februari, 27 februari en op 12 maart van 16.00 tot 17.30 uur
Wil je ook meedoen aan de jongens- of meisjesclub? Kom dan gezellig langs in de Kittiwake. Aanmelden is niet nodig.

Bekendmakingen
Aanvraag omgevingsvergunning Langestreek 12
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kippenhok. (31-01-2020)
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.

