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Beste eilanders,
We leven momenteel in lastige en onzekere Corona tijden. Onze restaurants en cafés
zijn gesloten en ook een aantal hotels sluiten hun deuren. De winkels en andere zaken
hebben veel minder klanten dan normaal in deze tijd van het jaar. Kortom er zijn zorgen
en veel eilanders hebben het moeilijk. We zijn aan het kijken hoe we onze ondernemers
kunnen steunen in deze moeilijke periode. Ook denken wij graag mee hoe toch nog een
deel van de omzet gehaald kan worden door bijv. het openstellen van haal- en
brengmogelijkheden van maaltijden door de consument.
Het is belangrijk om, letterlijk, sociale afstand van elkaar te houden. Dat is
tegennatuurlijk maar nu absoluut noodzakelijk! Neem dat advies alstublieft serieus. Of u
nou elkaar tegenkomt op straat, in de winkel of bij elkaar langs gaat, hou afstand. Best
lastig maar nodig. Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of
koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Er zijn wel
alternatieven om toch aardig voor elkaar te blijven en contact te onderhouden. Stuur een
appje of een mailtje of breng een kaartje, een tekening of een brief(-je). De brievenbus
als contactpunt met elkaar en de buitenwereld. We blijven naar elkaar omzien maar nu
even anders.
Ik wens allen die het moeilijk hebben veel sterkte in deze moeilijke tijd. Kijk naar elkaar
om en hou elkaar, op een positieve manier, in de gaten. Samen kunnen we meer dan
alleen. Samen zijn we ons eiland.
Mocht u vragen hebben of zorgen neem dan contact met mij op
i.vangent@schiermonnikoog.nl U kunt ook het nummer bellen van de gemeente.
Ineke van Gent, burgemeester.

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.

Oproep burgemeesters Waddeneilanden aan potentiële gasten:
"Blijf voorlopig zo veel mogelijk thuis"
Gastvrije eilanden in spagaat
De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen potentiële gasten op de
komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle horeca is immers gesloten,
het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen
op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld.
Onze regering heeft afgelopen zondag ingrijpende maatregelen afgekondigd,
maatregelen die er voor moeten zorgen dat het corona-virus zich min of meer
gecontroleerd verspreidt. Het doel van die maatregelen is niet het stoppen van de
verspreiding, maar het onder controle houden ervan.
Op de eilanden houden we ons serieus aan de adviezen die aan bedrijven en inwoners
worden gegeven. Uit eigen land en uit het buitenland komen veel gasten naar de
Wadden. Zij die al eerder geboekt hadden en mensen die het nu een goed idee vinden
om op een Waddeneiland te zijn. Ook zijn er mensen die juist annuleren. Alle horeca
(eet- en drinkgelegenheden) is immers gesloten en ook met minder volle boten loop je
wellicht onnodig risico op besmetting met het virus.
De eilanders maken zich ook zorgen: is het beleid zoals dat door deskundigen is
bepaald verstandig of is het beter het eiland af te sluiten voor mensen van de vaste wal
tot de crisis is geweken?
Coronavrij zullen we ook op de eilanden niet blijven. Sterker nog: ook wij moeten, zoals
de premier gisteren zei, groepsresistentie opbouwen. Maar met elkaar moeten we de
beperkte medische voorzieningen op de eilanden ook niet onnodig op de proef stellen.
Bij een crisis van dit formaat worden de besluiten over veiligheid en gezondheid
genomen door de veiligheidsregio’s. Voor de Friese eilanden is dit de Veiligheidsregio
Fryslân en voor Texel de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Gemeenten kunnen

over deze onderwerpen meepraten en meedenken, maar de uiteindelijke beslissingen worden genomen bij de
veiligheidsregio’s. Daar zitten immers de deskundigen en daar moeten we op vertrouwen. Ieder heeft recht op een
eigen mening en vanzelfsprekend respecteren we die, maar laten we respectvol met de verschillende meningen
omgaan en de deskundigen hun werk laten doen op basis van hun kennis en kunde.
Onze gasten zijn onder normale omstandigheden altijd van harte welkom. Maar in deze bijzondere periode is dat
plotseling wat lastiger. Net als in de rest van Nederland zijn de meeste van onze voorzieningen gesloten en moet
afstand tot elkaar gehouden worden. Het is dus nu niet de meest ideale tijd om de Wadden te bezoeken. Het aantal
gasten dat met de boot naar de eilanden komt is de afgelopen dagen al sterk gedaald. Toch roepen wij, in het
verlengde van de oproep van de regering, bij monde van onze premier, en het RIVM, toeristen op de komende weken
zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit doen wij om risico’s voor eilanders en gasten zoveel als mogelijk te beperken.
De burgemeesters van de Waddeneilanden,
Michiel Uitdehaag, Tineke Schokker, Bert Wassink Leo Pieter Stoel en Ineke van Gent

Wie heeft welke bevoegdheden bij de Coronacrisis?
De verspreiding van het coronavirus is als een ramp of crisis aangemerkt als gemeente overstijgend. De aanpak om dit
te bestrijden betreft alle Friese gemeenten en daar wordt dan ook in samengewerkt. De organisatie van deze
crisisbeheersing en rampenbestrijding is opgeschaald in verband met de ernst van de situatie. Er is sprake van een
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure van het type 4 (GRIP4). Concreet betekent dit, dat we als
gemeente minder bevoegdheden hebben maar deze liggen bij de voorzitter van de veiligheidsregio ( de burgemeester
van Leeuwarden Sybrand Buma) en de rijksoverheid.
Als gemeenten kunnen we op een aantal zaken wel een advies geven, zoals de burgemeesters van de
Waddeneilanden hebben gedaan met hun advies aan toeristen om voorlopig onze eilanden niet te bezoeken. Dit
advies vindt u elders in deze nieuwsbrief. Een ander voorbeeld betreft het vervoer naar de eilanden met de
veerdiensten. Onze veerdiensten behoren tot de primaire infrastructuur en zijn daarmee een vitale verbinding; zij
dienen een publiek belang. Hier gaat de rijksoverheid over en niet de gemeente.
Er is nu door hen en Wagenborg Passagiersdiensten besloten om de veerboten minder te laten varen. In overleg met
de gemeente is de aangepaste dienstregeling tot (voorlopig) 6/4 vastgesteld. Ook daarover vindt u informatie in deze
nieuwsbrief. Heeft u vragen over de verschillende bevoegdheden of andere zaken neem dan gerust contact op met de
gemeente. Wij blijven altijd bevoegd om ons in te zetten voor onze gemeente en onze inwoners.

Informatie over coronavirus
Wilt u informatie over het coronavirus en wilt u weten wat u zelf kunt doen? Op onderstaande websites staat alle
informatie over het virus, de maatregelen en de bestrijding van het virus.
 Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus
 RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
 GGD Fryslân: https://www.ggdfryslan.nl/corona
 Veiligheidsregio Fryslan: www.veiligheidsregiofryslan.nl

Gemeente Schiermonnikoog werkt uitsluitend op afspraak
De gemeente roept haar inwoners op om publiekscontacten zo veel mogelijk te mijden. Dit geldt ook voor een bezoek
aan gemeentehuis, Zorg en Welzijn en Maatschappelijk werk.
Vanaf dinsdag 17 maart werken alle medewerkers van de gemeente uitsluitend op afspraak. Wij verzoeken u ons
telefonisch of digitaal te benaderen.
Gemeentehuis
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 0519-535050. U kunt ook een e-mail zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
Zorg en Welzijn
Lineke Nienhuis (coördinator)
l.nienhuis@schiermonnikoog.nl / 06-11617657
Marjan Sanou (WMO)
wmo@schiermonnikoog.nl / 06-11747797
Brenda Scheper (ouderenwerker)
welzijn@schiermonnikoog.nl / 06-11747822
Ilse van Delden (jongerenwerker),
i.vandelden@schiermonnikoog.nl / 06-11603348
Maatschappelijk werk
Het spreekuur maatschappelijk werk gaat voorlopig niet door.
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, kunt u bereiken via 088-5335353 of u kunt een e-mail zenden naar
info@smwf.nl

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.

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.

Beperkte dienstregeling Wagenborg Passagiersdiensten vanaf zaterdag 21 maart
Door de coronacrisis is de vervoersvraag van en naar Schiermonnikoog teruggelopen. Daarom vaart Wagenborg
Passagiersdiensten vanaf zaterdag 21 maart een beperkte basisdienstregeling van twee retourafvaarten per dag. De
maatregel is in elk geval van kracht tot 6 april a.s..
Dienstregeling maandag tot en met zaterdag
Lauwersoog – Schiermonnikoog: 6.30 uur
Schiermonnikoog – Lauwersoog: 8.30 uur
Lauwersoog – Schiermonnikoog: 15.30 uur
Schiermonnikoog – Lauwersoog: 16.30 uur
Dienstregeling zondag
Lauwersoog – Schiermonnikoog: 9.30 uur
Schiermonnikoog – Lauwersoog: 10.30 uur
Lauwersoog – Schiermonnikoog: 15.30 uur
Schiermonnikoog – Lauwersoog: 16.30 uur
Sneldienst:
De afvaarten van de sneldienst komen volledig te vervallen.
Watertaxi
De Watertaxi is alleen voor spoedgevallen beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op www.wpd.nl

Ondernemers op Schiermonnikoog
Het Corona virus raakt veel sectoren. Wij begrijpen dat er nu veel op u afkomt als ondernemer en dat u vragen heeft.
Hieronder vindt u de regelingen voor ondernemers en de crisistelefoonnummers waar u met vragen terechtkunt.
Ondernemers die vragen hebben over de impact van het coronavirus kunnen terecht bij het KVK Coronaloket,
www.kvk.nl/coronaloket. Of tijdens kantooruren bellen met 0800-2117.
Ook de Rijksoverheid komt ondernemers te hulp. De regering maakte op 17 maart een uitgebreid pakket aan
hulpmaatregelen voor ondernemers bekend. Meer informatie op
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voorbanen-en-economie.

Tegemoetkoming ondernemers
De gemeente Schiermonnikoog gaat maatregelen nemen ter ondersteuning van de liquiditeit van de ondernemers.
De inning van aanslagen 2020 van rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en OZB-niet woningen wordt, op
verzoek, opgeschort tot 31 augustus 2020. Meer informatie over deze maatregelen volgt later vandaag via onze
website.

Noodverordening van kracht
Op 16 maart 2020 is een noodverordening door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Met deze
noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die de
afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. Door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân zijn onder meer
de politie en toezichthouders van de gemeente aangewezen als diegenen die belast zijn met het toezicht op de
naleving van de noodverordening. Het biedt gemeenten een wettelijk kader om handhavend op te kunnen treden in het
geval de afgekondigde maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid of beperking van het gevaar niet
worden nageleefd.
De noodverordening is als officiële bekendmaking gepubliceerd op www.overheid.nl en ook in te zien via onderstaande
link: Noodverordening coronavirus Veiligheidsregio Fryslan

Update van de stremming Langestreek
De Langestreek is per donderdag 19 maart vanaf de afslag Oosterreeweg tot de afslag Badweg afgesloten voor alle
verkeer. Naar verwachting zijn de wegwerkzaamheden vrijdag 27 maart afgerond. Daarna is de Langestreek weer
volledig open voor alle verkeer.

KCA
In verband met het Corona virus is er afgelopen woensdag geen KCA opgehaald. Als u noodgedwongen uw KCA kwijt
moet, kunt u op vrijdagochtend tussen 8.00 uur en 9.30 uur telefonisch contact opnemen met de beheerder van de
Milieustraat. De heer Guus Kok, tel. 06 12740802. Hij neemt uw KCA daarna in ontvangst.

Grenscorrectie Schiermonnikoog
Het Waddengebied is geen dag gelijk. De dynamiek van de getijden zorgt er ook voor dat de vorm van de eilanden
verandert. Het eiland Schiermonnikoog is hierdoor aan de oostzijde over de gemeentegrens gegroeid. Om
onduidelijkheden over beheer en tijdens calamiteiten te voorkomen hebben de colleges van de betrokken gemeenten
en de provincies gezamenlijk besloten een grenscorrectie door te voeren. Het voorstel is dat de nieuwe grens in het
midden van de geul van de Eilanderbalg komt te liggen, net als bij de vorige correctie op 1 januari 2006.
Voor de grenscorrectie tussen de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland én tussen de provincies Fryslân en
Groningen is een officiële herindelingsprocedure nodig. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben dinsdag 17 maart
2020 een belangrijke stap in de procedure gezet: het vaststellen van het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van
de betrokken gemeenten en Provinciale Staten van Groningen worden uitgenodigd op het voorstel te reageren.
Daarnaast is het voor een ieder mogelijk om van 25 maart tot en met 19 mei 2020 te reageren op de grenscorrectie.

Zorg & Welzijn
Koffieochtenden gaan niet door
Voorlopig zijn er geen koffieochtenden.

Bekendmakingen
Grenscorrectie Schiermonnikoog / Het Hoge Land
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken bekend dat het voornemen is om met toepassing van de Wet
algemene regels herindeling een grenscorrectie vast te stellen tussen de gemeenten Het Hogeland en Schiermonnikoog.
Deze grenscorrectie gaat gepaard met een grenscorrectie tussen de provincies Fryslân en Groningen.
Het daartoe strekkende herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten van Fryslân ligt met ingang van woensdag 25 maart
2020 tot en met dinsdag 19 mei 2020 tijdens openingsuren voor een ieder ter inzage bij:
Gemeente Het Hogeland: publieksbalie gemeentehuis, Hoofdstraat W 70 te Winsum;
Gemeente Schiermonnikoog: publieksbalie gemeentehuis, Nieuwestreek 5 te Schiermonnikoog;
Provincie Fryslân: publieksbalie provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden.
Tevens kunt u het herindelingsontwerp inzien op de website https://www.fryslan.frl/grensschiermonnikoog.
U kunt gedurende de periode van terinzagelegging een zienswijze indienen. Een zienswijze dient uiterlijk dinsdag 19 mei
2020 te zijn ontvangen. Een schriftelijke zienswijze kan gericht worden aan Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v.
Herindelingsontwerp grenscorrectie Het Hogeland-Schiermonnikoog, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de heer I.S.
Koenders, via telefoonnummer 058-2925019. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen, via het formulier op website
https://www.fryslan.frl/grensschiermonnikoog. De tijdig ingediende reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.
Incidentele festiviteit Strandpaviljoen De Marlijn
Op zaterdag 20 juni 2020, van 20:00 tot 01:00 uur, zal mechanische (versterkte) muziek door een DJ ten gehore worden
gebracht in Strandpaviljoen de Marlijn. (18-03-2020)
Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning Langestreek 112 - voor het geheel vervangen van de woning (18-03-2020)
Verleende omgevingsvergunning Langestreek 52 Langestreek o/d Noord 13 - verbouw van een woning (18-03-2020)
Verleende omgevingsvergunning Langestreek 12 - voor het bouwen van een kippenhok (18-03-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Noorderstreek 14 – verbouw recreatiewoning (18-03-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Badweg 4 – verbouw en uitbreiding met nieuwe schuur (18-03-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Jacobspad 2 –herbouw afgebrande garage/berging (18-03-2020)
Aanvraag omgevingsvergunning Prins Bernhardweg 5 – Opbouw strandkiosk (18-03-2020)
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.

