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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
7 okt
13 okt

Grof huisvuil en oud
papier
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.

Beste eilanders,
Helaas gaat het met Corona niet de goede kant op. Het aantal besmette personen neemt
in snel tempo toe. Ook dichtbij ons, in Groningen maar ook in onze eigen provincie
Friesland. Een zeer zorgelijke ontwikkeling die het nodig maakt om ons met elkaar (weer)
strak aan de regels te houden. Het is en blijft onverantwoord om de regels niet na te
komen. Ook is het verstandig om risico’s te mijden om zo besmettingen te voorkomen.
Voor uw gezondheid en die van anderen is en blijft dat noodzakelijk. Het vraagt veel van
u. Er zijn weinig evenementen en ons sociale leven is minder spontaan en
vanzelfsprekend dan ons lief is. Ook op ons eiland worden zeer regelmatig mensen
getest. Gelukkig zijn er tot nu toe geen besmettingen vastgesteld. Dat kan zo maar
omslaan, laten we dat proberen te voorkomen. Alleen met elkaar kunnen we dat proberen.
Ik doe, nogmaals, een dringend beroep op u. Alleen samen houden we misschien het
virus buiten het eiland. Helpt u, zonder morren, mee als om uw medewerking wordt
gevraagd bij de horeca, winkels, supermarkt en de boot? Helpt u mee door met niet meer
dan zes mensen thuis samen te komen? En helpt u mee om elkaar vriendelijk aan te
spreken op de regels? En heel belangrijk; hou vast aan afstand houden op 1.5 meter.
Blijf ook omkijken naar uw familie, buren, vrienden en bekenden. Corona kan mensen
eenzaam maken, met (blijvende) aandacht voor elkaar kunnen we dat misschien
voorkomen.
Alleen samen houden we Corona onder controle.
Dank voor uw inzet en zorg voor elkaar in deze lastige tijd.
Hartelijke groet,
Uw burgemeester, Ineke van Gent
Namens het college van B&W

De maatregelen

Bereikbaarheid gemeentehuis
Van 28 september tot 3 oktober 2020 is het gemeentehuis ’s-middags niet telefonisch bereikbaar.
Kunt u zaken online regelen, dan vragen wij u dit te doen. Is contact met een medewerker van de gemeente
noodzakelijk? Maak dan van tevoren een afspraak via telefoonnummer 0519-535050. U kunt ook een e-mail zenden
naar postbus20@schiermonnikoog.nl

Schiermonnikoog steunt oproep om 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland een veilige plek te
bieden in Nederland
De gemeente Schiermonnikoog steunt de oproep om 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland in Nederland op te
vangen en hen een veilige plek te bieden. Er leven ruim 5.000 alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in
Griekenland. Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden de gemeenteraad en het college vinden dat zij niet aan
hun lot mogen worden overgelaten. Griekenland kan dit niet alleen oplossen en heeft Europa meermalen om hulp
gevraagd om de meest kwetsbaren te herplaatsen vanuit Griekenland. Net als veel andere Nederlandse gemeenten
sluiten wij ons daarom aan bij de Coalition of Willing en steunen de oproep van Stichting Vluchteling,
Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children om deze kinderen een veilige plek Nederland te geven.

Borstkankeronderzoek
Van 5 tot en met 8 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.

Stremming Van Starkenborghstraat
In de periode 5 oktober tot en met 8 oktober zal de onderzoekswagen van Bevolkingsonderzoek Noord weer in de
Van Starkenborghstraat staan. De wagen staat dan ter hoogte van het Zorg- en Medisch centrum (nr. 17). Daardoor is
het gedeelte van de Van den Wormstraat tot het Zorg- en Medisch Centrum afgesloten voor alle gemotoriseerd
verkeer. De uitgangen aan de MJ Tuntelerstraat en de Gratia Susannastraat blijven vrij.

Grof huishoudelijk afval wordt woensdag 7 oktober weer opgehaald
Grof huishoudelijk afval is afval van huishoudens dat niet in een vuilniszak hoort, zoals een strijkplank, schemerlamp,
gedemonteerd bed, oude matras, stoel, gedemonteerde kast, vloerkleed in een gebundelde rol van max. 1,5 meter,
etc. Maar ook groot wit- en bruingoed (tv, koelkast, wasdroger e.d.), een oude fiets en een schilderij.
Wat mag u niet aanbieden
Complete huisraden, steenachtig materiaal zoals een wc-pot, wasbak, tegels en puin, maar ook bouw- en sloopafval,
zand, grond, aarde, bielzen, boomstammen, tuinafval, dikke balken, houten platen, stalen buizen en auto-, motor- en
bromfietsonderdelen zijn niet welkom bij het grof huishoudelijk afval. Net zo min als deelstromen die apart gehouden
moeten worden zoals papier, glas en asbest. Ook objecten die vast aan uw huis zitten zoals keukenblokken,
keukenkastjes en zonneschermen vallen niet onder grof huishoudelijk afval.
Maximale omvang en gewicht van het grof huishoudelijk afval
Een stuk grof huishoudelijk afval mag maximaal 1,5 meter lang zijn en 1 meter breed, met een maximale inhoud van
0.5 m³ per stuk en een maximum gewicht van 30 kg. Per huishouden mag in totaal geen grotere hoeveelheid grof
huishoudelijk afval worden aangeboden dan 1 m³ per inzameldag. Dit betekent bijvoorbeeld dat u geen complete
huisraden, meerdere fietsen, bankstellen e.d. als grof huishoudelijk afval kunt aanbieden. Dit kunt u tegen betaling
aanbieden op het overslagstation.
Hoe kunt u grof huishoudelijk afval aanbieden
Het grof huishoudelijk afval wordt door de gemeente op de eerste woensdag van de maand opgehaald. Tenzij de
eerste woensdag op een nationale feestdag valt, dan wordt de woensdag daarop het grof afval opgehaald.
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een blok ‘Afval, grof huisvuil’. U
vult het formulier in onder ‘direct regelen’ en krijgt een ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de
ontvangstmelding staat wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.
Na de melding mag u uw grof huishoudelijk afval op de inzameldag voor uw woning aan de kant van de straat zetten,
echter niet voor 06.00 uur. Vanaf 07.30 uur wordt begonnen met het ophalen.
Brengen bij de milieustraat
U kunt het grof huishoudelijk afval ook aanbieden bij de milieustraat. Dit met de uitdrukkelijke beperkingen dat het om
de hierboven aangegeven maximale hoeveelheid en gewicht gaat en met een maximum van in totaal 12 maal per
jaar.

Als u bijvoorbeeld 12 maal in een jaar gratis grof afval bij de milieustraat heeft gebracht, mag u geen grof afval meer
laten ophalen. Heeft u 6 maal gratis grof afval bij de milieustraat gebracht, dan mag u nog 6 maal grof afval laten
ophalen op de eerste woensdag van de maand. Heeft u 12 maal in een jaar grof afval laten ophalen, dan mag u niet
meer gratis grof afval aanbieden bij de milieustraat.
Als u (grof) afval komt aanbieden bij de milieustraat moet u uw afvalpasje, de zogenaamde tag waarmee u de
inwerpzuilen voor huishoudelijk afval opent, meenemen. Via dit pasje worden uw aanbiedingen van afval
geregistreerd en eventueel in rekening gebracht.
Bouw- en sloopafval
Dit is het afval dat vrijkomt bij bouwkundige werkzaamheden. Bouw- en sloopafval is geen huishoudelijk afval.
Daarom mag het niet bij het ‘gewone’ huisvuil, zoals in de afvalcontainer of grijze huisvuilzak. Het mag ook niet als
grof huishoudelijk afval worden aangeboden. De enige manier om van uw bouw- en sloopafval af te komen is om het
tegen betaling op het vuiloverslagstation aan te bieden of een transportbedrijf in te schakelen.

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2020
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 65,70 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2020.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
•
De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
•
In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
•
De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op www.schiermonnikoog.nl. Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student. U hoeft het bericht van DUO inzake het recht op reisproduct niet meer mee te
sturen. Dit wordt via een koppeling gecontroleerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl

De huisvestingsvergunning, hoe werkt dat ook alweer?
Met de Huisvestingsverordening regelt de gemeente een eerlijke verdeling van schaarse woonruimte. Voor veel huuren koopwoningen geldt dat u de woning pas mag bewonen als u een huisvestingsvergunning heeft. Zo zorgt de
gemeente ervoor dat er betaalbare woningen blijven voor mensen die hier werken of hier hun sociale binding hebben.
Biedt u een woonruimte te huur of te koop aan? Of wilt u een woonruimte huren of kopen? In veel gevallen mag u de
woonruimte alleen in gebruik (laten) nemen door een huishouden dat een huisvestingsvergunning van de gemeente
heeft gekregen. Dit geldt ook voor het huisvesten van personeel.
U heeft een huisvestingsvergunning nodig:
• als u een woning (voor permanente woondoeleinden) koopt en bewoont (of laat bewonen) beneden de
koopprijsgrens van € 450.000;
• als u permanent huurt beneden de landelijke huurprijsgrens van maximaal 185 punten (Uitvoeringsregeling
huurprijzen woonruimten).
Koopt u een woning boven de koopprijsgrens of huurt u een woning boven de maximale huurprijsgrens, dan vervalt de
verplichting tot een huisvestingsvergunning. In sommige gevallen is het niet nodig om een huisvestingsvergunning
aan te vragen. Dit geldt als u:
• een onzelfstandige woonruimte of kamer (inwoning) huurt;
• woont in een woonruimte die door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen ten behoeve
van werknemers met een tijdelijk dienstverband;
• een bedrijfswoning behorende bij uw eigen onderneming bewoont.
Heeft u een woonruimte waarin u personeel ten behoeve van uw onderneming wilt huisvesten? Dit is niet zonder meer
mogelijk. Hiervoor dient u ontheffing te vragen van het college van burgemeester en wethouders.
Verkoopt of verhuurt u woonruimte en heeft u vragen over de huisvestingsverordening of het aanvragen van een
huisvestingsvergunning? Neem dan contact op met de gemeente.

