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kantooruren die niet kunnen
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Woensdag: 13.15 uur - 14.15 uur
Donderdag : 13.15 uur - 14.15 uur
Vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur

Kalender
17 nov
24 nov
2 dec

Begroting 2021 aangenomen
De gemeenteraad vergaderde afgelopen
week over de begroting 2021. Ondanks
het lastige (corona)jaar, is de financiële
situatie van de gemeente
Schiermonnikoog gezond. Het college is
er dan ook trots op dat de sluitende
begroting is aangenomen door een
ruime meerderheid van de raad.
We hebben als college van
burgemeester en wethouders een flink
aantal projecten in de steigers staan. Zo
werken we verder aan het
woningbouwprogramma Oost en wordt
er al gebouwd aan de verbouw van het
Koningshuis tot cultuur-historisch
centrum. We gaan voorstellen doen over
de wijze waarop we het centrum
autoluwer kunnen maken. De resultaten
van de proef van afgelopen zomer
betrekken we hierbij. Ook werken we
aan verduurzaming.
Ook in 2021 bouwen we verder, bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan dorp en er komt
een haalbaarheidsonderzoek naar 24-uurszorg.
Onze begroting kunt u eenvoudig nalezen op onze website. Gebruik de zoekfunctie of ga
naar menu > bestuur & organisatie > begroting.

Duurzaam advies voor uw (recreatie)woning? Vraag de energieadviseur!
Raadsvergadering
Energieadviseur
Grof huisvuil en oud
papier

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.

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 24 november is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak voor een
Energieadvies op Maat door een e-mail 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 energieadviseur houdt zich uiteraard aan de coronamaatregelen.
Desgewenst draagt hij binnen een mondkapje. Ook blijft hij natuurlijk op anderhalve
meter afstand.
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.

Veel oud papier? Breng het naar de container bij het Melle Grietjespad
Heeft u erg veel oud papier en/of kunt u het oud papier niet zelf opslaan? Breng het dan
naar de inzamelcontainer aan het Melle Grietjespad (bij de manege aan de oostkant van
het bedrijventerrein). Heeft u zoveel oud papier dat u het met de auto vervoert? Breng
het dan direct naar de inzamelcontainer aan het Melle Grietjespad. De
inzamelcontainers bij bungalowpark De Monnik en bij het Karrepad zijn alleen bedoeld
voor gasten. Het kost de oud papierploeg steeds erg veel tijd om deze containers te
legen en/of grote stapels papier van straat op te pakken en mee te nemen.
Op 2 december haalt de papierploeg van V.V. De Monnik het oud papier weer op langs
de kant van de weg. De papierploeg zal op een verantwoorde manier te werk gaan. Zo
worden er onder andere tractors met keepers ingezet.

Subsidieregeling Iepen Miensipfûns 2021
Heb jij een idee of project voor 2021 en heb je daar subsidie voor nodig? Ook in 2021 kunnen weer projecten worden
ingediend.

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020”. De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9
november 2020 treedt op 9 november 2020 om 12.00 uur 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.

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.

Zorg & Welzijn
Dag van de mantelzorg
Dinsdag 10 november was het de jaarlijkse Dag van de mantelzorg. De gemeente en de
thuiszorg besteedden daar ook dit jaar aandacht aan door mantelzorgers en andere
vrijwilligers in de zorg in het zonnetje te zetten. Door de coronamaatregelen konden we dit jaar helaas niet
samenkomen. Mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg kregen deze week een presentie thuisbezorgd door een
medewerker van de gemeente en/of thuiszorg.
We hopen dat we volgend jaar weer kunnen samenkomen met veel mantelzorgers om u te bedanken voor uw goede
zorgen. Zonder mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg kunnen wij niet. Zeker in deze bijzonder tijden is uw zorg
goud waard.

