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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: 0519-535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
Calamiteiten:
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
15 sep
16 sep

Raadsvergadering
Inzameling KCA

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.

Raadsvergadering 15 september 2020
Op dinsdag 15 september wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare
raadsvergadering gehouden. Alle raadsstukken zijn te raadplegen via
http://bestuur.schiermonnikoog.nl.
In verband met de coronamaatregelen is de publieke tribune gesloten. De openbare
raadsvergadering wordt uitgezonden via http://bestuur.schiermonnikoog.nl en
Schiermonnikoog TV. Als u wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan
dan kunt tot 12 uur op de dag van de vergadering contact opnemen met de raadsgriffier,
Marja van der Meer, 06-11705296.

Woensdag 16 september 2020 inzameling huishoudelijk KCA
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 16 september huis aan huis ingezameld.
Batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in
de bekende rode of groene kunststofbak. Deze kunt u op woensdag 16 september weer
aanbieden.
De bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De bekende “chemokar” haalt het
afval bij u op. Plaats het KCA voor 10.00 uur ’s morgens langs de weg. Na de route staat
de chemokar van 14.30 – 15.30 uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur
Boelensschool aan de Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden niet is
opgehaald kunt u deze daar afgeven. Graag op jerrycan, blik, fles o.i.d. vermelden wat
de inhoud is.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van
bedrijven dient u tegen betaling aan te bieden bij de beheerder van het overslagstation,
de heer G. Kok. U kunt hem telefonisch benaderen: 06-12740802.

Kern met Pit
Heeft u een leuk idee voor uw buurt, wijk of dorp? Kern met Pit daagt mensen uit om
hun droom voor hun buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën
gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een
dorpstoneelstuk of educatieve app. Als het je directe omgeving maar verbetert of een
impuls geeft. Kern met Pit is een initiatief van KNHM foundation.
Samenwerken met dorps- of buurtgenoten
Om mee te doen aan Kern met Pit, moet je samenwerken met dorps- of buurtgenoten.
Je groep bestaat dus bijvoorbeeld uit mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die
op een andere manier een samenhangende groep vormen, zoals ouders van kinderen
van een school of leden van een sportvereniging. Er moet dus een zekerheid zijn dat het
initiatief draagvlak heeft in de eigen omgeving.
Prijzen
Als het lukt om binnen een jaar het project te realiseren, ontvang je het predicaat Kern
met Pit én 1.000 euro. Maar er is meer! Per provincie is er een trofeewinnaar en deze
twaalf trofeewinnaars dingen weer mee naar de Gouden Pit ter waarde van maar liefst
3.000 euro.
Inschrijven
De inschrijving voor 2021 loopt tot 31 oktober.
Interesse?
Heef u interesse of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.kenrmetpit.nl.

Stoken van hout
Het stoken van hout in een houtkachel of een open haard kan heel gezellig zijn. Maar
het kan op bepaalde momenten ook tot enige overlast leiden. Bijvoorbeeld wanneer er
veel gestookt wordt tijdens mistig of windstil weer. Sommige mensen, die bijvoorbeeld
problemen met de luchtwegen hebben, kunnen last ondervinden van het stoken van
hout.

We vragen u niet om te stoppen met het stoken van hout, maar wel om een beetje oplettend te zijn bij het stoken
hiervan. Het is een kleine bijdrage aan het beperken van eventuele overlast voor anderen. Wie wil daar nu niet aan
meewerken…?
Daarom willen wij u langs deze weg wijzen op de volgende aandachtspunten / oplossingen om de overlast als gevolg
van houtkachels te beperken:
1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en dat geeft extra veel rook en fijnstof. Droog hout
tenminste 2 jaar.
2. Gebruik nooit geverfd hout, geïmpregneerd hout of platen (daarin zitten veel lijmstoffen). Bij verbranding kunnen
zeer schadelijke stoffen vrijkomen.
3. Stook geen papier en karton. Het geeft veel rook en vliegas.
4. Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling en overlast
veroorzaken.
5. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout. Schuif niet de luchttoevoerklep
dicht ('smoren'): het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er extra veel rook vrijkomt hetgeen voor de
omgeving overlast veroorzaakt.
6. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen.
7. Ventileer uw huis tijdens het stoken. Het vuur kan dan zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen
afgevoerd worden. De verbranding van het hout is dan beter, waardoor minder rookgas vrij komt.
8. Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Oranje vlammen en donkere rook
geven aan dat de verbranding niet goed is.
9. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.
10. Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag.
11. Er zijn methodes op de markt waardoor de overlast kan worden beperkt. Hierbij wordt gedacht aan
rookgasventilatoren of een rookgassenkatalysator.
12. Ga voor een advies naar de leverancier van uw houtkachel. Deze kan u hierover nader informeren.

Borstkankeronderzoek
Vanaf 5 oktober kunnen vrouwen uit de gemeente Schiermonnikoog in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen
aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek borstkanker. De onderzoekswagen is tot 9 oktober aanwezig op
Schiermonnikoog. Alle vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar ontvangen eens per twee jaar een schriftelijke
uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Noord om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit
het maken van röntgenfoto’s van beide borsten. De foto’s worden gemaakt door speciaal opgeleide
radiodiagnostische laboranten. Er wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur, waardoor de stralingsbelasting
minimaal is. Deelnemers ontvangen binnen twee weken een schriftelijke uitslag. Deelname aan het onderzoek is
gratis en vrijwillig.
Meer informatie
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u vinden op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.
U kunt ook bellen met de informatielijn van Bevolkingsonderzoek Noord, telefoon 050 – 520 88 99, op werkdagen
bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Bekendmakingen
Er zijn deze week geen bekendmakingen.

