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Verschijning nieuwsbrief

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.

Kom jij werken op het mooie eiland Schiermonnikoog?
Wij hebben een vacature voor een

Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn dan
informeren wij u daar zeker over.

Vacature beleidsmedewerker sociaal domein

BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN
voor 30 uur per week

Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11603348

Meer weten? De uitgebreide beschrijving van deze vacature kun je vinden op onze
website www.schiermonnikoog.nl.

Openingstijden:

Alert blijven

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

De Nederlandse en daarmee ook Schiermonnikoogse corona-aanpak is erop gericht het
virus maximaal onder controle houden en besmettingen zoveel als mogelijk voorkomen.
Deze aanpak werkt alleen met uw hulp!

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

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.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Complimenten aan al diegenen die zich goed houden aan de basisregels en zo ook ons
eiland Coronavrij houden. Sinds deze week zijn de landelijke regels aangescherpt omdat
er steeds meer mensen moeite hebben om zich hieraan te houden.
Voor studentenverenigingen zijn de regels voor de introductietijd aangescherpt en ook
voor cafés en restaurants gelden aangepaste regels. Deze regels gelden voor binnen en
buiten, het aantal bezoekers maakt niet uit mits de 1.5 meter in acht wordt genomen.
Reserveren is verplicht, u krijgt een zitplaats toegewezen. Bij aankomst krijgt u vragen
over uw gezondheid, bijvoorbeeld of u koorts heeft of verkouden bent. U geeft uw naam
en telefoonnummer op. Wordt iemand ziek die in het restaurant of café is geweest dan
belt de GGD u op. Als u daaraan soepel meewerkt is dat voor alle partijen het prettigst.
Alvast dank daarvoor.
Het blijft heel belangrijk om thuis te blijven bij klachten en u te laten testen. Houd 1,5
meter afstand van anderen, ook bij bezoek thuis. Blijf zoveel als mogelijk weg bij drukke
plekken en was vaak uw handen. Onlangs verscheen in de media een foutief kaartje die
suggereerde dat er meerdere besmettingen waren op ons eiland. Die berichtgeving was
onjuist. Tot nu toe zijn er geen besmettingen vastgesteld maar het kan zo maar omslaan,
zie ook de actuele berichten over Dokkum en Terschelling. Een uitbraak zou een ramp
zijn voor onze kwetsbare burgers en onze bedrijvigheid. Alleen samen kunnen we dat
proberen te voorkomen. We zijn allemaal klaar met het virus maar het virus helaas nog
niet met ons.
Ook groepsfeestjes op het strand of in en om (vakantie-)huizen zijn een potentiële bron
van besmetting als de basisregels niet worden nageleefd. We zullen er op toezien dat
dergelijke bijeenkomsten zoveel als mogelijk worden voorkomen. Wij vragen ook hier om
uw medewerking.
Als u vragen heeft over het coronavirus dan kunt u tussen 08.00-20.00 uur bellen naar het
landelijke informatienummer 0800 – 1351 of met uw huisarts. Bij geconstateerde
overtreding kunt u contact opnemen met de politie Schiermonnikoog 0900 8844.
Alleen samen en met inachtneming van de regels krijgen en houden we Corona onder
controle.
Namens het college, Ineke van Gent (burgemeester)

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “ Noodverordening COVID19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020”. De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10
augustus 2020 treedt op 10 augustus 2020 in werking. De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website
van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en
regelgeving.

Verduurzamen huis extra aantrekkelijk voor Friezen
Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken. De provincie
wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld
spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas.Huizenbezitters krijgen 10% extra subsidie bovenop de
(gemiddeld) 30% die het Rijk nu verstrekt met de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Hiervoor moeten ze
twee of meer isolatiemaatregelen laten uitvoeren en betalen. Mensen die hun spaargeld niet willen of kunnen inzetten,
kunnen kiezen voor een Energiebespaarlening. Vanaf 1 augustus krijgen Friese aanvragers van de
Energiebespaarlening Fryslân een korting van 0,5% op de rente. Ook Verenigingen van Eigenaars, komen in
aanmerking voor de twee regelingen. Kijk op de website van de provincie www.fryslan.frl voor het aanvragen van de
subsidie energiebesparing en/of de Energiespaarlening.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunning Heereweg 12
Verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit(en): Bouwen van een bouwwerk. Project: Vervangen
onderzoeksgebouw. (06-08-2020)
Verleende omgevingsvergunning Heereweg 12
Verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit(en):
Gebruik gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Project: Vervangen onderzoeksgebouw. (06-082020)
Commissie bezwaarschriften 14 augustus 2020
Op 14 augustus 2020 behandelt de commissie bezwaarschriften ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een
hoorzitting. De commissie begint om 11 uur met de behandeling van de bezwaarschriften. De behandeling van de
bezwaarschriften is in beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten om de hoorzitting achter gesloten deuren
te laten plaatsvinden. Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact
opnemen met M. Boonstra, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 555
(gemeente Ameland) (07-08-2020)
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 make

