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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

Beste eilanders,
Hoewel er minder besmettingen zijn en de trend dalend, is het aantal nog wel te hoog.
Er is nog steeds grote druk op de zorg en ook veel van onze (oudere) inwoners zijn
ongerust en verlangen naar meer sociaal contact en bewegingsvrijheid. Hoe eerder we
Corona onder controle hebben hoe liever het ons is.
De maatregelen maar zeker ook ons gedrag zijn cruciaal om snel uit deze crisis te
komen. Het merendeel van de eilanders en onze gasten houden zich aan de regels
maar ook worden er grenzen opgezocht en overschreden. Laten we daar alstublieft mee
ophouden en liever elkaar beschermen in plaats van uitdagen. Laten we met elkaar onze
verantwoordelijkheid (blijven) nemen.
Het is echt belangrijk dat we nog even volhouden en een tandje erbij zetten. Er gloort
licht aan het eind van de tunnel maar dan moeten we wel de regels blijven naleven. Voor
de mienskip, voor elkaar. Ons goede gedrag draagt bij aan minder besmettingen en
meer bewegingsvrijheid in de (nabije) toekomst.

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
2 dec
15 dec

Als u het moeilijk heeft of ergens hulp bij nodig heeft dan kunt u contact opnemen met
Zorg en Welzijn. Vindt u het gezellig en/of wilt u mij ergens over spreken dan kom ik
graag, coronaproof, bij u langs. Ook kunnen we bellen of mailen. Mail mij met uw
verzoek of probleem op i.vangent@schiermonnikoog.nl dan neem ik contact met u op.
Dank voor uw inzet en medewerking. Hou vol en zie om naar elkaar!
Uw burgemeester, Ineke van Gent

Vogelgriep
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.

In het Waddengebied, en ook op Schiermonnikoog, is vogelgriep aangetroffen.
Vogelgriep is een voor vogels besmettelijke ziekte die bij pluimvee (zoals kippen of
kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven, ganzen en zwanen) voorkomt. In
zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit
gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.
Medewerkers die beroepsmatig met de vogels in aanraking komen, bijvoorbeeld bij het
bergen van dode vogels, moeten daarom extra beschermingsmiddelen gebruiken. Zoals
een mondkapje en handschoenen.
Afschermplicht hobbyvogels
Vanaf 29 oktober 2020 is er een afschermplicht voor onder andere kinderboerderijen en
eigenaren van hobbydieren. Heeft u pluimvee of watervogels? Zorg ervoor dat de dieren
niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Bijvoorbeeld door ze
in een ren of volière te houden. Voor commercieel gehouden vogels geldt sinds 23
oktober een ophokplicht. Dat betekent dat de dieren binnen moeten blijven.
Raak dode vogels niet aan
Door vogelgriep kunnen er dode vogels op het strand, langs de waddendijk, in sloten,
etc., liggen. Raak deze vogels niet aan en jaag grote groepen vogels niet op. Laat uw
hond ook aangelijnd op het strand en langs de waddendijk, zodat deze niet in aanraking
komt met de vogels. Overigens zijn er geen aanwijzingen dat contact met dode
(water)vogels gevaarlijk is voor uw kat of hond. Houd honden uit voorzorg aan de lijn bij
plekken waar dode (water)vogels liggen.
Dagelijks worden het strand en de waddendijk gecontroleerd op dode vogels. Vogels op
het strand, langs de dijk e.d. hoeven niet te worden gemeld.
Mensen die dode vogels toch hebben aangeraakt wordt aangeraden om hun handen
goed met zeep te wassen en daarna goed af te spoelen. Als iemand binnen twee weken
alsnog ziek wordt, is het verstandig om naar de huisarts gaan.
Meer informatie en vragen
Op de website van Veiligheidsregio Fryslân staat meer informatie over de Vogelgriep:
www.veiligheidsregiofryslan.nl/vogelgriep

Toiletvriendelijke gemeente
Op 19 november is het wereldtoiletdag. Die dag maakte de Maag Lever Darmstichting bekend welke gemeente de
meest toiletvriendelijke gemeente is. Schiermonnikoog is de best scorende kleine gemeente met het grote aantal
openbare toiletunits in de openbare ruimte. Dit zijn toiletgebouwen die bereikbaar zijn als de horeca gesloten is.
Samen met de HogeNood-app (de grootste database van toiletten in Nederland) heeft de stichting de jaarlijkse lijst
gemaakt van meest toiletvriendelijke gemeenten. Voor het eerst is dit jaar een nieuwe berekening gebruikt waarin
gemeenten extra punten krijgen voor openbare toiletunits, goede spreiding van toiletten en rolstoeltoegankelijkheid.

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020
De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “ Noodverordening COVID19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020”. De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18
november 2020 treedt op 18 november 2020 om 23.59 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.

Meldpunt Misbruik CoronaMelder
Er is een Meldpunt Misbruik CoronaMelder opgericht waar mensen een telefonische melding
kunnen maken van misbruik van CoronaMelder op telefoonnummer: 088-1205100. Het
telefoonnummer is bereikbaar tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.00 uur. Via dit meldpunt
worden burgers geholpen naar de juiste toezichthouder die de melding in behandeling neemt.
Onder misbruik verstaan we onder meer de volgende situaties:
➢ Toegang ontzeggen op basis van de inhoud of niet tonen van de app.
➢ Dwingen tot installatie van de app.
➢ Indirecte methoden, zoals het gebruiken van een gezagsverhouding of het bieden van een
financieel voor- of nadeel om iemand te dwingen of verleiden tot het gebruik van de app.

Militaire Oefening
In week 48 en 49 trainen helikopters van de Koninklijke Luchtmacht voor de ‘Helicopter Weapon Instructor Course
(HWIC) Strike’. Van 23 tot en met 27 november trainen de helikopters vanaf Maritiem Vliegkamp De Kooy en voeren
ze schietoefeningen uit op de Vliehors Range op Vlieland. De oefening vindt plaats op weekdagen, van maandag tot
en met donderdag, in de middag en avond. Met vrijdag als reservedag.
Het doel van de oefening is om helikoptervliegers en loadmasters op te leiden tot helikopterwapeninstructeur. Hierbij
specialiseren zij zich onder meer in het tactisch optreden en in de samenwerking met eenheden van andere
krijgsmachtdelen. Tijdens de oefeningen ligt de nadruk op uitvoering, instructie en standaardisatie van verschillende
missies.
Informatie en meldingen vliegbewegingen
Alle vluchten worden zorgvuldig voorbereid. Essentieel voor alle vliegende eenheden van Defensie, maar ook voor de
omgeving waarin Defensie oefent. Defensie spreidt vliegbewegingen zoveel als mogelijk over de diverse
oefengebieden in Nederland om het geluid en belasting voor de leefomgeving te spreiden. Operationele maar ook
klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.
Het kan zijn dat er toch overlast of
hinder wordt ondervonden. Eventuele meldingen kunnen worden ingediend via het online
klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen leest u meer informatie over vliegbewegingen en trainingen.

Herinschrijven alle woningzoekenden
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, moet deze inschrijving voor
1 januari 2021 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die zich na 1 september 2020 hebben ingeschreven hoeven
dit jaar nog niet te reageren, vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier kunnen wij nagaan wie er nog actief
op zoek is naar een woning. U behoudt uw plaats op de lijst van woningzoekenden. Ook eventuele wijzigingen in uw
(woon)situatie kunt u zo kenbaar maken. Aan herinschrijving zijn geen kosten verbonden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit formulier moet u online invullen en
vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website (product Herinschrijving woningzoekenden).
Op het formulier kunt u ook een voorkeur aangeven voor de volgende woningcategorieën:
- Seniorenwoning
= woning met maximaal twee slaapkamers waarvan minstens één op de begane grond,
toilet en douchegelegenheid op de begane grond. Bent u 65 jaar of ouder? Dan kunt u
voorrang krijgen voor een dergelijke woning.
- Studio
= eenkamerwoning, woon-/slaapkamer in één.
- Kleine woning
= woonkamer/keuken met minstens één aparte, volwaardige slaapkamer.
- Gezinswoning
= woonkamer/keuken met minstens twee aparte slaapkamers.
- Grote gezinswoning = woonkamer/keuken met minstens drie aparte slaapkamers.
Het gaat hier om een voorkeur. U kunt ook voor andere woningen in aanmerking komen.

In verband met het passend toewijzen van woningen, hebben wij van u actuele inkomensgegevens nodig. U kunt
deze opvragen bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Vraagt u naar een ‘Inkomensverklaring’. Alle
aan ons verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2021, dan verwijderen wij u van de lijst van woningzoekenden. U moet zich dan weer
opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Christy Hagen, telefoon (0519)-535050 of e-mail
c.hagen@schiermonnikoog.nl.

Zorg & Welzijn
Vrijwilligers gezocht
Zorg en Welzijn van de gemeente zoekt nieuwe vrijwilligers voor het rondbrengen van de maaltijden.
De maaltijden worden al jaren rondgebracht door een vaste groep vrijwilligers, waar wij heel blij mee zijn.
Om dit te kunnen blijven doen, nu en in de toekomst, zijn wij op zoek naar jongere vrijwilligers.
Dus lijkt het je leuk om ons te helpen en ben je in het bezit van een rijbewijs stuur dan een berichtje naar
welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Jeugd- en jongeren
Met ingang van maandag 23 november is de Kittiwake op maandagmiddag open van 15.30 tot 17.30 uur voor jeugd
en jongeren. Voor een praatje, een goed idee, een spelletje of gewoon een poosje rondhangen ben je welkom.
Natuurlijk houden we ons daarbij aan de regels van de RIVM, schone handen en afstand houden waar nodig.

Jongens- en meisjesclub
Met Lytje Willem en de buurtsportcoach
kijken we terug op geslaagde activiteiten
van de meisjes- en jongensclub. De
meisjes speelden het spel Crazy44 en
de jongens gingen in het zeer donkere
bos op zoek naar de papieren van een
professor. De foto’s spreken voor zich.
De volgende meisjesclub is op
donderdag 26 november om 16.00 uur
en de jongensclub is op vrijdag 27
november om 19.00 uur. Beide in de
Kittiwake.

Bekendmakingen
Verordening rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schiermonnikoog 2020
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 15 september de verordening rechtmatigheid
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Schiermonnikoog 2020 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 november
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 maken.

