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Donderdag : 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur

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.

Beste kinderen en jongeren van Schiermonnikoog
Al een paar weken is jullie school dicht en moeten jullie zoveel als mogelijk thuis blijven
door het Corona virus. Jullie missen natuurlijk je vrienden en vriendinnen, je opa en oma
of andere mensen waar je vaak mee omgaat of langs gaat. Dat is ook hartstikke
vervelend maar nu even niet anders.
Het is echt belangrijk dat jullie je houden aan de regels om verspreiding van dit virus
zoveel als mogelijk te voorkomen. Er zijn mensen die ziek worden van dit virus. Meestal
is het een soort verkoudheid, die vanzelf weer over gaat. Maar soms is het erger. Je
krijgt dan koorts of hoest heel erg. Soms moet je dan naar het ziekenhuis. Daar zorgen
ze goed voor je. Als mensen al oud zijn of als ze al andere ziektes hebben lopen ze
meer risico.
Het coronavirus is heel besmettelijk. Bijvoorbeeld wanneer je, als je ziek bent, hoest met
je hand voor je mond. Dan komt er spuug op jouw handen. Als je een ander dan een
hand geeft, kan die ook het virus krijgen.
Iedereen wil graag dat dit virus gauw weer weggaat. We moeten daarom zorgen dat er
niet veel mensen ziek worden van dit virus. Ook jij kunt daaraan meehelpen!
Wat kun je doen?
 Hoest aan de binnenkant van je arm
 Was vaak je handen
 Raak andere kinderen niet aan, ook niet tijdens het spelen of sporten.
 Speel nu liever geen spelletjes, waarbij je tegen elkaar aan komt
 Woon jij thuis met een broer of zus? En zijn ze niet ziek? Dan kun je gewoon
met ze spelen. Met vriendjes en vriendinnetjes kun je beter spelletjes doen via je
telefoon, tablet of computer
 Maak elkaar niet gek met paniek berichtjes. Meestal kloppen ze niet. Als er echt
belangrijke informatie is hoor je dat van de minister, je ouders of van mij.
Als we allemaal wat beter opletten en ons aan de regels houden dan komen we een heel
eind met dit ellendige virus. Ik vraag daarvoor ook jullie hulp. Het is nu echt niet
verstandig om samen te voetballen in de voetbalkooi. Het is ook niet slim om in groepjes
te zitten op de speelweide of ergens anders. Blijf bij elkaar uit de buurt (tenminste 1,5
meter) en hou op een andere manier contact met elkaar. Bel, mail of app wat vaker, niet
alleen met je vrienden en vriendinnen maar ook met opa’s en oma’s, ooms en tantes,
neefjes en nichtjes of wie dan ook!
Als jullie vragen, tips of zorgen hebben dan kun je mij mailen
i.vangent@schiermonnikoog.nl
Hartelijke groet van jullie burgemeester, Ineke van Gent
NB: Alle eilanders die wat minder jong zijn of wat ouder wil ik natuurlijk ook graag een
hart onder de riem steken. U heeft allen onze aandacht en we leven, op afstand, met u
mee.
Hou vol, hou u aan de regels van de overheid, hou de moed erin, hou het gezond en hou
van elkaar! Samen kunnen we dit, hoe moeilijk ook.

Geen inzameling grof afval
Er wordt woensdag 1 april geen grof afval opgehaald.
Geen Inzameling oud papier
Gezien de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus is besloten om de oud papier
inzameling van 1 april te laten vervallen.
Wilt u het oud papier zoveel mogelijk thuis te blijven verzamelen tot de volgende
inzamelingsronde op woensdag 6 mei. Als dit niet lukt mag u het naar de container op
het Melle Grietjespad brengen (graag wel goed verpakt en gestapeld).

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen
Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.
De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:
 Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen,
of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van
anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie
 mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu
iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan
uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor
begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen
afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke
verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten
geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te
laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden
of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in
hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de
voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende
afstand gewaarborgd is.
De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de
mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen
specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
Kijk voor aanvullende maatregelen op www.rijksoverheid.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, het bereiden van maaltijden 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 een medewerker Zorg en Welzijn 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
Alle evenementen, ook met minder dan 100 personen, zijn verboden tot 1 juni.

Informatie van de huisarts op Schiermonnikoog




Bij neusverkoudheidklachten of verhoging (tot 38.0 graden Celsius):
- Wij verzoeken u dringend thuis te blijven, uit te zieken en te zorgen dat u anderen niet besmet.
- Houdt afstand tot alle mensen
- U hoeft de huisarts niet te bellen omdat uw klachten mild zijn.
Als klachten erger worden met: koorts (meer dan 38.0 graden Celsius), hoesten of moeilijker kunnen ademen:
- Bel diezelfde dag 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 zo nodig 1 bij spoed).

Verder is de huisartspraktijk gewoon beschikbaar voor al uw andere klachten. Neemt u daarvoor telefonisch contact
op via bovenstaand telefoonnummer. Wij proberen er zo goed mogelijk voor u te zijn.
Alle medicatie, ook de herhaalmedicatie, wordt iedere dag door de praktijk aan huis bezorgd tussen 16.00-17.00 uur.
Denk ook aan elkaar en steun elkaar waar mogelijk. Doe dit vooral via de telefoon en op afstand om onnodige
besmettingen te voorkomen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
Het kabinet heeft een groot pakket noodmaatregelen voor het MKB en alle Zzp'ers aangekondigd. Bureau
Zelfstandigen Fryslân voert een deel van deze regelingen uit voor MKB en zzp'ers in Friesland. De extra tijdelijke
ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de
coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.
Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:
 De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd
Op de website van BZF www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/ wordt steeds actuele informatie gedeeld over de stand
van zaken met betrekking tot deze nieuwe regeling.
Noodloket
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die
direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel
of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen in de brief. Het gaat hier in het
bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten
noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege
de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon
doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden
ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke
inrichting buiten het eigen huis.
De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van €4000,-- voor
de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan
bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze
voorwaarden steeds geactualiseerd.
Via RVO www.rvo.nl kunt u de noodloketregeling gaan aanvragen.

Speciale regeling teruggaaf leges evenementenvergunning
Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen evenementen in ieder geval tot 1 juni niet doorgaan. Voor
evenementen die dit jaar definitief worden afgelast, wordt op verzoek de leges terug betaald. U kunt hiervoor het
formulier ‘Uitstel belastingen ondernemers’ gebruiken dat u vindt op onze website. Bij subjectnummer vult u in ‘leges’
en het factuurnummer.

De Spar
Onze supermarkt is gewoon open maar graag aandacht voor het volgende in verband met het Coronavirus:
 Doe altijd boodschappen met een karretje, dat is verplicht
 Hou voldoende (minimaal 1.5 meter) afstand
 Geef elkaar de ruimte, max. 30 klanten in de winkel
 1 volwassen persoon doet de boodschappen
 Boodschappen doen is nu even geen uitje
 Kom niet vaker dan 1 keer per dag
 Bij voorkeur pinnen liever geen contante betaling
 Speciaal uurtje voor 65+ van 11.00-12.00 uur
 Van 27 maart tot 1 juni open van 09.00-17.00 uur
Blijf vriendelijk voor het personeel en ook namens hen, hartelijk dank voor uw medewerking!

Beperkte dienstregeling Wagenborg Passagiersdiensten
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.. Kijk voor meer informatie op www.wpd.nl

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Oosterreeweg 12 tm 18 - Veranderen hekwerk/balustrade. (25-03-2020)
Verleende omgevingsvergunning Willemshof 17 - Vervangen handelsreclame pinautomaat. (25-03-2020)
Verleende omgevingsvergunning Rijspolder 74 - Plaatsen overkapping aan woning. (25-03-2020)
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.

