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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
(tijdelijk uitsluitend op afspraak)
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
10 nov
17 nov

Raadsvergadering
(begroting)
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 en gasten,
De herfstvakantie is in volle gang en veel gasten genieten weer op ons mooie eiland. De
afgelopen periode heeft iedereen enorm z'n best gedaan om de regels van de overheid
zo goed mogelijk op te volgen. Nog steeds hebben we op Schiermonnikoog geen
vastgestelde coronabesmettingen. Dat is grotendeels geluk, maar daarnaast hebben we
met elkaar de schouders eronder gezet om de kans op besmetting zoveel mogelijk te
voorkomen. Helaas gaat het met het virus op andere plekken minder goed. Dat kan ons
ook zomaar overkomen als we niet alert blijven en ook de nieuwe regels niet strikt
naleven.
Gasten blijven welkom mits ze geen klachten hebben of besmet zijn met het virus.
Uiteraard moeten zij zich hier ook aan de landelijke regels houden.
Voor onze horeca-ondernemers is het natuurlijk zuur dat ze weer dicht moeten. Een
aantal is meteen overgestapt op een bezorg- en afhaalservice. Laten we wat vaker bij
hen bestellen, als steuntje in de rug in moeilijke tijden.
De herfst is voor veel mensen vaak al een moeilijke periode. De dagen worden korter en
het weer is guur. Normaal gesproken barst het vanaf het najaar van eilander activiteiten.
Helaas kan dat veel minder de komende tijd. Als u zich eenzaam voelt of hulp nodig
heeft wilt u het dan alstublieft zeggen? U kunt hiervoor terecht bij onze medewerkers van
Zorg & Welzijn. Ook kunt u een briefje achterlaten in de brievenbus. Maar u kunt ook
met mij contact opnemen via de publieksbalie van de gemeente of door mij persoonlijk te
mailen. Met elkaar kunnen we dan bekijken wat de juiste hulp voor u is. Ook wil ik u
vragen om eens wat vaker aan te bellen bij elkaar. Gemeenschapszin en omzien naar
elkaar kan ook op anderhalve meter. Minder leuk misschien maar wel net zo belangrijk.
Met elkaar moeten we onze verantwoordelijkheid blijven nemen om erger te voorkomen.
Voor onze volksgezondheid en voor de bedrijvigheid en leefbaarheid op
Schiermonnikoog.
Ik wens u het allerbeste en veel sterkte als de maatregelen of de huidige tijd u zwaar
vallen. Hou vol, alleen met elkaar komen we hier doorheen.
Met een hartelijke groet en een hart onder de riem,
Namens het college van Burgemeester en wethouders, Ineke van Gent
(i.vangent@schiermonnikoog.nl)

Landelijke gedeeltelijke lockdown vanwege corona
In een persconferentie op 13 oktober 2020 kondigde minister-president Rutte nieuwe
landelijke maatregelen aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De
maatregelen worden ook wel een gedeeltelijke lockdown genoemd en gelden voor heel
Nederland.
Het coronavirus heeft teveel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Daarom
heeft het kabinet besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn. Zo moet de horeca
tijdelijk de deuren sluiten, is sporten slechts beperkt mogelijk en worden evenementen
tijdelijk verboden. Thuis kunt u drie gasten per dag ontvangen en buiten is de maximale
groepsgrootte vier personen (of één huishouden). Door deze maatregelen zijn er minder
contactmomenten tussen personen en minder reisbewegingen. Dat kan helpen om
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Meer informatie over de nieuwe maatregelen en de routekaart met risiconiveaus vindt u
op de website van de Rijksoverheid. Op de achterkant van deze nieuwsbrief staan alle
maatregelen op een rij.

Gemeentehuis werkt uitsluitend op afspraak
Onze dienstverlening is enigszins aangepast door het coronavirus. Op dit moment
werken wij uitsluitend op afspraak. Wij verzoeken u ons telefonisch of digitaal te
benaderen. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 12 uur via 0519-535050. ’s Middags is het gemeentehuis gesloten en
niet telefonisch bereikbaar. U kunt ook een e-mail zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl of producten online regelen via onze website. Is contact
met een medewerker van het gemeentehuis noodzakelijk? Maak dan een afspraak via
0519-535050.

Steunmaatregelen vanwege corona
Het coronavirus raakt veel sectoren. Wij begrijpen dat er nu veel op u afkomt als ondernemer en dat u vragen heeft.
Op onze website en op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van regelingen voor ondernemers.
Ondernemers die vragen hebben over de impact van het Coronavirus kunnen terecht bij het KVK Coronaloket. Of
tijdens kantooruren bellen met 0800-2117.
Ook werknemers kunnen in financiële problemen komen. Mogelijk zijn er uitkeringen waar u gebruik van kunt maken.
Kijk voor een overzicht op onze website onder Werk en Inkomen.

De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar
Sinds 10 oktober kan iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app informeert u als u mogelijk
bent besmet. Zo kunt u voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de
verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder
voor u klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Wilt u meer lezen over de CoronaMelder,
kijk dan op www.coronamelder.nl.

Nieuwbouwplannen Locatie Oost
WoonFriesland wil op woningbouwlocatie Oost zestien woningen bouwen. Zij hebben de wens om deze woningen te
bouwen met een zogeheten ‘mansarde kap’. Met een mansarde kap hebben woningen aanzienlijk meer ruimte op de
bovenverdieping.
Afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad in om de wens van WoonFriesland te verwerken in het ontwerp
bestemmingsplan en het daarbij behorende beeldkwaliteitsplan. Daarmee wordt het mogelijk dit soort kappen te
bouwen. Het ontwerp bestemmingsplan wordt eind dit jaar ter inzage gelegd. Na vaststelling van het ontwerp
bestemmingsplan zal WoonFriesland een omgevingsvergunning aanvragen voor de te bouwen woningen. Dat zal
waarschijnlijk volgend voorjaar zijn.

Openbare toiletten jaarrond open
De openbare toiletten in het dorp en bij de strandovergangen Badweg en Pr Bernhardweg zijn voortaan jaarrond
geopend. Ze sluiten dus niet meer in de wintermaanden. Alleen bij strenge vorst sluiten deze voorzieningen in
verband met mogelijke schade.

Maak een afspraak met de energieadviseur
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Laat dan een
Energieadvies op Maat maken door een energieadviseur. Het advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan
particuliere recreatiewoningbezitters De adviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van uw woning. Hij of zij kijkt
bijvoorbeeld naar uw dak, gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de verwarming. Na het gesprek ontvangt u
een rapport met daarin een plan van aanpak en de geschatte besparing.
Op 29 oktober is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak voor een Energieadvies op Maat door een email te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een e-mailbevestiging
met daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt. De energieadviseur is elke maand op Schiermonnikoog.
De gemeente Schiermonnikoog betaalt mee aan het Energieadvies op Maat. Wanneer u binnen 12 maanden na het
energieadvies voor minimaal € 1000,- in duurzame maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van het
Energieadviesgesprek (€ 200,-) terug. Lees de voorwaarden op onze website.
Coronamaatregelen
Een energieadvies op maat is ook in deze periode mogelijk. De energieadviseur houdt in uw woning 1,5 meter afstand
en draagt desgewenst een mondkapje.

Huurwoning beschikbaar Burgemeester van den Bergstraat 22
Er komt per begin november 2020 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient
voor maandag 2 november 2020 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs
van € 459,79. Inclusief servicekosten van € 5,61 en voorschot zonne-energie à €20,59 komt de bruto huurprijs op
€485,99. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 459,79.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2, waarvan één op de b.g.
12,15 m²
19,37 m²
6,79 m²
Ja
Ja
Tuin en terras

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 1 november 2020 aanstaande. U kunt alleen

reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de
reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is
toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Burgemeester van den Bergstraat 22 is een seniorenwoning.
Er zijn twee volwaardige slaapkamers, één boven en één beneden. Er is één badkamer op de begane grond. Er
mogen alleen huishoudens van maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als
passend/ geschikt gezien voor woningzoekenden met een medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 06-11747797.

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 14 oktober 2020
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Fryslân van 14 oktober 2020”. De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 14
oktober 2020 treedt op 14 oktober 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.

Zorg & Welzijn
Hulp nodig of zin in een gesprek?
Is het lastig voor u om boodschappen te doen, een maaltijd te bereiden of is het voor u niet mogelijk uw woning te
verlaten? Neem dan contact met ons op. Wij proberen het dan voor u op te lossen.
Het kan ook zijn dat u, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen, minder mensen ziet. Verenigingen komen minder of
niet bij elkaar of misschien kunnen uw (klein)kinderen op dit moment niet op bezoek komen. Wilt u graag eens met
iemand koffie of thee drinken? Wij komen graag bij u langs voor een praatje.
Neem hiervoor contact op met de gemeente, afdeling Zorg en Welzijn via telefoonnummer 06-11747822 (bel of
gebruik WhatsApp). Voor hulp en/of een gesprek.

