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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
7 apr
19.00
uur
21 apr

Burgemeester op
SchiermonnikoogTV
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.

Does Lief
Nu de zon gaat schijnen, de lente op uitbarsten staat en Corona nog niet voorbij is
maken eilanders zich zorgen over “toestroom” van toeristen met Pasen, de meivakantie
en Pinksteren. Is dat wel verantwoord en lopen we hierdoor niet onnodig risico? Deze
week hebben we daar in de Veiligheidsregio Friesland weer over gesproken. Er komen
nu geen maatregelen voor een verbod op toerisme maar wel een indringend advies om
weg te blijven. Zorgvuldig wordt in de gaten gehouden of onze (medische) voorzieningen
onder druk komen te staan. Ook houden wij in de gaten hoeveel mensen naar ons eiland
komen. Ik zal indringend blijven adviseren om weg te blijven. Dat is een lastige
boodschap in een tijd waar onze ondernemers het heel moeilijk hebben maar de zorg
om onze volksgezondheid en het bestrijden van het virus staan voorop. Mocht er
aanleiding toe zijn dan zal opnieuw in de Veiligheidsregio aan de orde komen of we toch
niet ook andere maatregelen moeten treffen om een eventuele toenemende
toeristenstroom, waar op dit moment geen sprake van is, te stoppen en/ of verder te
ontmoedigen. U kunt er verzekerd van zijn dat ik er nauwkeurig op zal toezien hoe e.e.a.
zich ontwikkeld.
Ook eilanders zelf kunnen bijdragen aan het gezond blijven en bestrijden van het virus.
We moeten afstand van elkaar blijven houden, met niet meer dan drie mensen bij elkaar
op visite. Feestje? Niet doen. De politie treedt op bij samenkomsten van meer dan 3
personen (ook binnen!) en kan forse boetes uitdelen. Gebruik je gezonde verstand en
wees lief voor elkaar door afstand te houden!
De gezondheid van ons allen staat nu op nr 1. Denk om uw eigen gezondheid en dat
van anderen. We moeten dit samen doen, samen de strijd tegen het coronavirus. Dat
geldt voor iedereen: jong en oud.
Het zijn lastige tijden voor ons allemaal daarom wil ik iedereen vragen om een beetje op
elkaar te blijven letten. We hebben samen zorgen over het virus en onze bedrijven die
het moeilijk hebben of over het feit dat u voor langere tijd uw geliefden of dierbaren moet
missen. Alles wat we normaal spontaan doen is nu vaak onmogelijk. Help elkaar en zorg
voor elkaar. Omzien naar elkaar is nu nog meer nodig. Het is voor iedereen een zware,
soms eenzame en angstige periode.
Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies van de rijksoverheid om
ook dan thuis te blijven. Reis niet, blijf thuis. Als de Wadden je lief zijn, als
Schiermonnikoog je lief is dan kom je nu niet naar ons toe als toerist. Een onnodig
beroep doen op onze beperkte medische en andere voorzieningen helpt ons eilanders
nu niet.
Wees lief voor elkaar, kijk om je heen, en zorg voor elkaar. Does lief ook door je
verantwoordelijkheid te nemen en je te houden aan de instructies van de overheid en
RIVM. Dat is ook zorgen voor elkaar! Gelukkig is dat voor de meeste eilanders
vanzelfsprekend en zit het in onze genen. Mag ik op uw medewerking blijven rekenen?
Veel sterkte en blijf vooral uw zorgen of aanmoedigingen met mij delen op
i.vangent@schiermonnikoog.nl
Ineke van Gent, burgemeester.

Lieve kinderen en jongeren van het eiland
We doen allemaal ons best om ons goed aan de regels te houden. Toch zie ik jullie vaak
samen bijvoorbeeld bij de kinderboerderij. Dit mag nu niet. We mogen naar buiten, maar
niet in groepen en houd AFSTAND! Dit is het beste voor ons allemaal: blijf binnen, was
vaker je handen en houd 1,5 meter afstand.
Houd je aan de regels. Je kunt wel leuke dingen doen: met je gezin spelen, werken in de
tuin of in huis en maak een praatje via de computer of telefoon. En het allerbelangrijkste:
help elkaar in deze tijd.
Blijf gezond!
Groetjes Sabine, Kinderburgemeester van Schiermonnikoog.

Burgemeester op SchiermonnikoogTV
Op dinsdagavond 7 april om 19.00 uur zal burgemeester Ineke van Gent live te zien en te horen zijn vanuit de raadzaal
met een persoonlijke boodschap aan de inwoners van Schiermonnikoog. U kunt de uitzending volgen via
SchiermonnikoogTV.

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april
Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag
28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande
Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.
Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in
ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.
De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te
beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende
bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen
alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen
kunnen worden.
Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat
niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet
is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit
betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het
aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en
een mogelijke ziekenhuisopname.
Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog
groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.
Maatregelen:
- Blijf thuis, ook tijdens het paasweekend
- Ontvang zo weinig mogelijk bezoek (max 3 personen)
- Ga alleen naar buiten als dat nodig is voor werk, boodschappen of om iets voor een ander te doen
- Werk thuis wanneer dit mogelijk is
- Houd afstand (1, meter)
- Groepsvorming van meer dan twee personen is niet toegestaan
Kijk voor de overige maatregelen op www.rijksoverheid.nl

Gemeenteraad tijdens coronacrisis
Bijna het hele openbare leven in ons land is tot stilstand gekomen. Hoe zit het eigenlijk met het werk van
gemeenteraden tijdens de coronacrisis? Gemeenteraadsvergaderingen mogen doorgaan wanneer raadsleden
minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden. Want er zijn besluiten die niet kunnen worden uitgesteld. Tot
nu toe kan de raad alleen besluiten nemen als hij fysiek vergadert. In de praktijk is dit voor veel gemeenteraden niet
haalbaar. Daarom komt er een tijdelijke spoedwet die ervoor zorgt dat de gemeenteraad digitaal besluiten mag nemen.
De verwachting is dat deze spoedwet rond 10 april van kracht is.
Wat betekent dit voor het werk van de gemeenteraad van Schiermonnikoog? De raadsvergadering van 17 maart ging
niet door. Op dat moment een logisch besluit, want de crisissituatie was net uitgeroepen door het kabinet. Nu duidelijk
is dat de crisissituatie langer aanhoudt vindt de gemeenteraad van Schiermonnikoog het belangrijk dat de geplande
bijeenkomsten van de raad doorgaan. Het democratische proces en besluitvorming moeten niet bevriezen.
Openbare, digitale vergadering
De fractievoorzitters, de burgemeester (voorzitter van de gemeenteraad) en de griffier hebben de afgelopen weken
digitaal vergaderd. Besloten is om ook de raadsvergadering van 21 april digitaal te laten plaatsvinden. Dit betekent dat
de raadsleden op afstand deelnemen via een beeldverbinding. Er kan geen publiek aanwezig zijn in de raadszaal. De
raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. De komende weken worden de technische mogelijkheden
uitgewerkt en getest. Waaronder ook de mogelijkheid om de openbare raadsvergadering uit te zenden via
SchiermonnikoogTV. De agenda en verdere informatie over hoe u de raadsvergadering van 21 april kunt volgen en
hoe u kunt ‘inspreken’ leest u volgende week in de nieuwsbrief.
U zult de raadsleden niet veel tegenkomen op straat, want ook zij houden zich aan de richtlijnen van het kabinet. Zijn
er zaken waarover u de gemeenteraadsleden wilt informeren? Stuur ze dan een e-mail. De mailadressen van de
raadsleden kunt u vinden op onze website (menu > bestuur & organisatie > gemeenteraad > de gemeenteraad). Ook
in deze moeilijke tijd horen zij graag uw ideeën. U kunt ook altijd contact opnemen met de griffier via
m.vandermeer@schiermonnikoog.nl.

Energieadvies op maat voorlopig niet mogelijk
Tot in elk geval 1 juni is het niet mogelijk een gesprek te boeken met onze energieadviseur. Vanwege de coronamaatregelen komen externe afspraken te vervallen. U kunt (onder voorbehoud) wel een afspraak in laten plannen voor
na 1 juni. Kijk op onze website voor de mogelijkheden. Klik op de homepage onderaan op Duurzaam Eiland.

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 0611747822. 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

Informatie van de huisarts op Schiermonnikoog
-

-

Bij neusverkoudheidklachten of verhoging (tot 38.0 graden Celsius):
o Wij verzoeken u dringend thuis te blijven, uit te zieken en te zorgen dat u anderen niet besmet.
o Houdt afstand tot alle mensen
o 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).
Het gehele zorgcentrum is alleen toegankelijk na telefonisch contact. Natuurlijk 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.

Zoekt u zelf informatie op internet, dan kunt o.a. kijken op thuisarts.nl en rivm.nl.

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. Dit formulier vindt u op onze website onder Informatie over het
coronavirus). BELANGRIJK: zet het volgende in het veld subjectnummer: ‘leges’ en het door u ontvangen
factuurnummer.

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.

Leerlingenvervoer Schiermonnikoog schooljaar 2020-2021
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs en staat de basisschool op
minimaal zes kilometer van uw woning of de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs op minimaal zes kilometer
afstand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten. Dit geldt ook
voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De hoogte van de vervoersvergoeding
is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het inkomen van de ouders. Ook wordt er
rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2020-2021 tot uiterlijk 1 juni 2020
indienen via de website van de gemeente Schiermonnikoog (zoek via de homepage op ‘leerlingenvervoer’).

Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar Dokkum v.v..
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het basisonderwijs geen bij hun persoonlijke
situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de
vaste wal (Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd vervoer, zulks ter beoordeling aan het college van
burgemeester en wethouders, dat zich hierin laat adviseren door een onafhankelijke ter zake deskundige. Ouders
dragen zelf bij in de kosten van deze vorm van vervoer. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand
van de werkelijke kosten van het openbaar vervoer.
U kunt de aanvraag voor het georganiseerd vervoer voor het schooljaar 2020-2021 tot uiterlijk 1 juni 2020 via de link op
de website van de gemeente Schiermonnikoog indienen. De aanvraag kunt u vinden op onze website (zoek via de
homepage op ‘leerlingenvervoer’).

Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2020-2024 vastgesteld
De gemeenteraad heeft een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. De verordening vervangt de
Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2019. In de verordening zijn regels opgenomen over de verdeling van
woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De verordening regelt onder andere:
 De hoogte van de koop- en huurprijsgrens. Beneden deze grens is voor het bewonen van de woning een
huisvestingsvergunning nodig. In 2020-2024 ligt de grens voor koopwoningen op € 450.000 en voor huurwoningen
op € 915 kale huur.
 Het verplicht aanbieden van woningen onder de koop- en huurprijsgrens aan maatschappelijk of economisch aan
Schiermonnikoog gebonden huishoudens.
 De wijze waarop een verhuurder of verkoper het aanbod van woonruimte bekend moet maken.
 De wijze waarop woonruimte toegewezen moet worden.
 De regels die gelden als u woonruimte wilt onttrekken, splitsen, samenvoegen of wilt wijzigen in onzelfstandige
woonruimte.
De verordening treedt in werking op 1 maart 2020. Tegen het besluit tot vaststellen van de verordening is geen
bezwaar of beroep mogelijk. De Huisvestingsverordening Schiermonnikoog 2020-2024 is te vinden op onze website en
op overheid.nl.

Bekendmakingen
Aanvraag kapvergunning Karrepad 6
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor de kap van een populier op het perceel Karrepad 6. De boom groeit helemaal scheef
en er vallen takken uit. Ook is de boom volledig uitgegroeid. (25-3-2020)
Drank- en horecavergunning Strandhotel Om de Noord
De burgemeester heeft besloten een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet te verlenen aan Strandhotel Om de
Noord, gevestigd aan de Badweg 117 te Schiermonnikoog. (28-03-2020)
Drank- en horecavergunning Hotel Brasserie Brakzand
De burgemeester heeft besloten een vergunning op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet te verlenen aan Hotel Brasserie
Brakzand, gevestigd aan de Langestreek 66 te Schiermonnikoog. (28-03-2020)
Huisvestingsverordening 2020-2024
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heef tin de vergadering van 25 februari 2020 de Huisvestingsverordening
Schiermonnikoog 2020-2024 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2020 en vervalt op 1 maart 2024. (31-032020)
Verleende omgevingsvergunning Voorstreek 32 voor het bouwen van een berging. (1-4-2020)
Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Langestreek 66
Besluit genomen om ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonneluifel buiten behandeling
te laten. (1-4-2020)
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.

