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Beste Eilanders,
Door het Coronavirus zijn er een aantal noodzakelijke,
ingrijpende maatregelen door de regering getroffen. Deze
treffen ook onze eilander gemeenschap.
De scholen en de horeca zijn gesloten tot 6 april.
Onze kinderen kunnen niet naar school en zullen op een
andere (digitale) manier les krijgen. Onze schoolteams zijn
hard aan het werk om dat mogelijk te maken.
Het sluiten van de horeca heeft enorme economische en
persoonlijke gevolgen voor onze ondernemers en hun personeel.
De werkers in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, politie, en andere cruciale
diensten blijven aan het werk en zullen we daar waar nodig (blijven) ondersteunen.
De gemeente blijft uiteraard bereikbaar en is er voor u.
Beste Eilanders let een beetje op elkaar en kijk nog wat extra om naar je mede-eilanders.
Vraag nog wat eerder of je wat voor iemand kan betekenen. Zeker in moeilijke tijden
moeten we er voor elkaar zijn. Samen zijn we sterker en samen houden we ons hoofd
koel en ons hart warm.
Schroom niet om uw zorgen met mij te delen.
Met hartelijke groet,
Ineke van Gent, burgemeester

Gemeenteraadsvergadering gaat niet door
De vergadering van de gemeenteraad van 17 maart gaat niet door.

Inzameling KCA gaat niet door
De inzameling van het klein chemisch afval van 18 maart gaat niet door.

Gemeentehuis werkt uitsluitend op afspraak
De gemeente roept haar inwoners op om publiekscontacten zo veel mogelijk te mijden. Dit
geldt ook voor een bezoek aan het gemeentehuis. Vanaf dinsdag 17 maart werkt de
gemeente uitsluitend op afspraak. Wij verzoeken u ons telefonisch of digitaal te
benaderen.
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30
tot 12 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur via 0519535050. U kunt ook een e-mail zenden naar postbus20@schiermonnikoog.nl
Wanneer het mogelijk is, vragen wij u om een bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen
tot na 6 april. Is contact met een medewerker van het gemeentehuis noodzakelijk? Maak
dan een afspraak via 0519-535050.

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland
Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van
het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april.
Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en
fitnessclubs. De maatregelen zijn:
 Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht tot en met maandag 6 april.
 Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en
brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun
ouders kunnen blijven werken.
 Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten,
met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht tot en met maandag 6 april.
 Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten tot en met
maandag 6 april
 Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van
elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Wat betekent dit voor Schiermonnikoog?
Schiermonnikoog hanteert de bovenstaande richtlijnen. Alle scholen en eet- en drinkgelegenheden op ons eiland zijn
gesloten.
Ouderen op Schiermonnikoog
Komt u in de problemen met bijvoorbeeld het doen van boodschappen of is het voor u niet mogelijk uw woning te
verlaten, dan kunt u contact opnemen met Brenda Scheper (zorg en welzijn gemeente) via 06-11747822. Wij
proberen het dan voor u op te lossen. De komende tijd bezorgt Brenda Scheper de maaltijden bij de personen die bij
de maaltijdbezorging zijn aangesloten.
Het kabinet heeft opgeroepen om bezoek aan ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid te beperken.
Maakt u zich zorgen om een oudere, meld dat dan telefonisch bij Brenda Scheper (ouderenzorg Gemeente
Schiermonnikoog): 06-11747822.
Evenementen op Schiermonnikoog
Wilt u weten of een bijeenkomst doorgaat? Zoek dan contact met de organisator of kijk op hun website.
Informatie van de huisarts op Schiermonnikoog
 Bij verkoudheidklachten of verhoging (tot 38,0 graden Celsius):
- Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.
- Houd afstand tot andere mensen.
- U hoeft de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild.
 Als de klachten erger worden met koorts (meer dan 38,0 graden Celsius), hoesten of moeilijk kunnen ademen:
- Bel de huisartsenpraktijk op 0519-712400 tussen 8.30-9.30 of tussen 13.30-14.30.
- Neem bij ernstige klachten direct contact op via 0519-712400 (toets 1, spoed).
 Komt u bij voorkeur niet naar de praktijk.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Rijksoverheid of het RIVM::
 Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus
 RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
 GGD Fryslân: https://www.ggdfryslan.nl/corona
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het
publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland kunt u
bellen naar: +31202051351.

