Nieuwsbrief
Nr. 46
11 december 2020

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
14 dec

15 dec
16 dec

Informatiebijeenkomst
Pilot walviskadaver
voor natuur en
bewustwording
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.

Verduurzaming gemeentehuis
Op 14 december beginnen de werkzaamheden voor het verduurzamen van de
vergaderruimtes in het gemeentehuis. Er wordt Isolatie aangebracht, radiatoren en
leidingen worden vervangen en de beglazing wordt voorzien van isolerende
voorzetramen. Ook krijgen de ruimtes een opknapbeurt en nieuw circulair meubilair.
De werkzaamheden duren ongeveer tot half februari 2021.
Wellicht is er enige vorm van hinder maar het gemeentehuis is wel toegankelijk.

Openingstijden rond feestdagen
Gemeentehuis
Het gemeentehuis is op eerste kerstdag vrijdag 25 december en van maandag 28
december 2020 tot 4 januari 2021 gesloten.
Milieustraat
De milieustraat is geopend op maandag, woensdag en donderdag: 13.15 uur - 14.15 uur
en vrijdag: 10.15 uur - 11.15 uur

Vuurwerkverbod
Dit jaar zal de gemeente geen vuurwerkvrijezones aanwijzen. Vanwege het landelijke
vuurwerkverbod is dit niet nodig. Het vuurwerkverbod geldt alleen komende
jaarwisseling en is ingesteld om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de
handhaving van de openbare orde te voorkomen.
Let op: het vuurwerkverbod houdt meer in dan
alleen een verbod op het afsteken van vuurwerk.
Het is namelijk ook verboden om vuurwerk te
verkopen, te verhandelen en te vervoeren. Dit
betekent dat het strafbaar is om vuurwerk bij u te
dragen, of u nou op het vaste land, de veerboot
of op het eiland bent. Het maakt daarbij ook niet
uit of u zich per voet of auto beweegt, of dat u
gebruik maakt van het openbaar vervoer. Wie
het vuurwerkverbod overtreedt riskeert een boete
van €100,-. Vanwege de hoogte van deze boete
zal er tevens een aantekening in het strafblad
van de overtreder komen te staan. Voor
handelaren gelden hogere straffen. Hoe jammer
het ook voor sommigen is: wees verstandig en
sla het vuurwerk dit jaar over.

Stappenplan naar elektrisch rijden voor uw bedrijf
Veel bedrijven die de overstap willen maken naar elektrisch rijden, hebben vragen over
het laden van voertuigen. Voor hen is nu de Startgids voor bedrijven beschikbaar,
opgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze gids zet de
verschillende laadopties voor bedrijven uiteen en geeft aan wat de slimme keuzes hierin
zijn. Ook op Schiermonnikoog zijn steeds meer elektrische auto’s te vinden. Op onze
autoluwe, stille eiland met relatief korte afstanden zijn elektrische auto’s heel
gemakkelijk en prettig in gebruik. Elektrisch rijden draagt bij aan een dursum eilaun
omdat elektrisch rijden minder CO2 uitstoot. Heeft u, na het lezen van het stappenplan,
vragen over het laden van elektrische auto’s op Schiermonnikoog? Neem dan contact op
door een e-mail te zenden naar duurzaam@schiermonnikoog.nl

Woensdag 16 december inzameling huishoudelijk KCA (klein
chemisch/gevaarlijk afval)
Op woensdag 16 december haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch afval
huis aan huis op. Bewaar batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein
chemisch afval in de bekende rode of groene kunststofbak. Zet deze bak op
woensdagochtend 16 december, afgesloten, voor uw woning. De chemokar haalt het
afval bij u op. Graag op het aangebodene vermelden wat de inhoud is.

Na de route staat de chemokar van 14.00 - 15.00 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. 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 Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen:
06-12740802

Uitnodiging online informatiebijeenkomst (herhaling)
Pilot Walviskadaver voor natuur en bewustwording
In afstemming met de gemeente Schiermonnikoog organiseert Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een
online informatiebijeenkomst over de pilot Walviskadaver voor natuur en bewustwording. Deze bijeenkomst vindt
plaats op maandagavond 14 december van 20.00-21.00 uur.
Aanmelden is noodzakelijk. Dat kan tot maandag 14 december 16.00 uur door een e-mail te sturen naar het
Secretariaat van Programma naar een Rijke Waddenzee (e-mail: SecretariaatPRW@minezk.nl). Na aanmelding
ontvangt u een e-mail met de deelnamelink en verdere instructies. In nieuwsbrief 45 stond meer informatie over deze
bijeenkomst.

Zorg & Welzijn
Spreekuur Maatschappelijk werk
Elke woensdag is er spreekuur van het maatschappelijk werk op Schiermonnikoog.
De maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster, is van 11.30 tot 12.30 aanwezig in het zorg- en medisch centrum. U
bent van harte welkom. Ook kunt u een afspraak maken via 088-5335353 of een e-mail zenden naar info@smwf.nl.
Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl

