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www.schiermonnikoog.nl of volg de
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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 (nog) niet de goede kant uit met het Coronavirus en aanverwante
virussen. Het aantal besmettingen is nog steeds te hoog en blijvend zeer zorgelijk. Er is
reële angst voor een derde golf. Het vaccineren is weliswaar begonnen maar is nog lang
niet afgerond. Samen met de andere Waddenburgemeesters, de eilander huisartsen en
de GGD zijn we aan het bekijken hoe de vaccinatie voor de eilanders zo efficiënt
mogelijk kan plaatsvinden. Zodra daar meer duidelijkheid over is wordt u daarover
uiteraard geïnformeerd.
Er zijn ook weer extra maatregelen vanuit het kabinet. Ook de huidige maatregelen
vallen al zwaar dus het zal niet mee vallen nu er nog meer beperkingen komen. Het is
belangrijk om de verspreiding, ook van de varianten maximaal te vertragen en dat brengt
veel beperkingen met zich mee. Sociale contacten zijn nu al lastig en beperkt maar
moeten nog verder worden ingeperkt. Ook moeten we zoveel als mogelijk thuis werken
en zo min mogelijk reisbewegingen maken.
Ik krijg signalen dat er ook op ons eiland “huisfeestjes” en “thuiscafe’s” plaatsvinden van
groepen die niet tot een huishouden behoren. Dit soort gedrag is zeer risicovol en niet
toegestaan. Ik vraag u dringend om hier per direct mee op te houden. U brengt uzelf en
anderen direct in gevaar. Als u overlast ondervindt van dergelijke activiteiten dan kunt u
elkaar erop aanspreken en/of de politie bellen. De politie zal na klachten controleren en
indien nodig boetes uitdelen. Dat doen we liever niet. U kunt dat voorkomen door de
regels na te leven. Uiteraard moeten ook onze gasten zich houden aan de maatregelen
zij worden ook aangesproken bij overtredingen.
Ik heb groot respect voor de eilanders en gasten die zich aan de maatregelen houden.
Het kost moeite, het geeft gemis aan sociale contacten, het doet pijn, geeft grote zorgen
voor de ondernemers en we verlangen allemaal naar weer “normaal”. Dat lukt alleen als
we nu streng zijn voor onszelf en anderen. De gezondheid en de leefbaarheid op termijn
van ons allemaal is het waard om de regels nu na te leven. Ik reken op u! Hou vol en
nogmaals dank voor uw medewerking en inzet. Dat u er klaar mee bent begrijp ik, maar
het is nog niet gedaan. De actuele maatregelen vindt u elders in deze nieuwsbrief.
Bij vragen of zorgen kunt u terecht bij de gemeente, bij Zorg en Welzijn of u kunt mij
mailen via i.vangent@schiermonnikoog.nl Wij nemen dan contact met u op om te bezien
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Laten we blijven omzien naar elkaar, dat helpt in
moeilijke tijden.
Hartelijke groet, sterkte en probeer gezond te blijven,
Uw burgemeester, Ineke van Gent

Coronamaatregelen
Op het moment van drukken van deze nieuwsbrief is nog niet bekend of er een
avondklok gaat komen. Mocht dit zo zijn dan vermelden wij dit en de mogelijke gevolgen
hiervan voor Schiermonnikoog op onze website.

Gemeentehuis werkt uitsluitend op afspraak
Op dit moment werken wij uitsluitend op afspraak. Wij verzoeken u ons telefonisch of
digitaal te benaderen. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur via 0519-535050. Dit geldt in elk geval tot 9
februari aanstaande. 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.

Terugkijken online bijeenkomst denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen
Afgelopen maandag vond de startbijeenkomst plaats over een aantal ruimtelijke
ontwikkelingen op Schiermonnikoog. Tijdens de bijeenkomst gaven wethouder
Gerbrands en projectleider Van der Werff kort uitleg over het plan van aanpak en het
proces. Hierover konden tijdens de uitzending vragen worden gesteld.

Uiteraard waren we liever in het Dorpshuis met u in gesprek gegaan. Helaas is dat door de coronamaatregelen
voorlopig niet mogelijk. Gelukkig hebben veel mensen kunnen meekijken via SchiermonnikoogTV en online via de
computer. Online keken ongeveer 120 mensen mee. Tijdens de uitzending zijn ongeveer 45 vragen binnengekomen
en ook beantwoord.
U kunt de bijeenkomst en de vragen & antwoorden terugzien via onze website onder menu > in de gemeente >
Aanpak verkeer en zoektocht ruimte busremise en bedrijven > Actueel

Soms loopt het anders
Dat is iets waar we ons tegenwoordig allemaal wel iets bij voor kunnen stellen. Gisteren heb ik afscheid genomen van
de collega’s op het gemeentehuis en van mijn baan als jeugd-jongerenwerker en dat was niet zoals ik het bedacht
had toen ik hier, een kleine twee jaar geleden, aan begon. De combinatie van twee parttime banen, mantelzorgtaken
en vrijwilligerswerk, bleek voor mij op den duur niet haalbaar. Dus moest ik kiezen. Het was een moeilijke keus, omdat
ik plezier had in mijn werk met de jeugd en jongeren, en ook in het werk in de bibliotheek. Uiteindelijk werd het, met
het oog op de toekomst, toch een keus voor mijn baan in de bibliotheek.
Gelukkig kon ik mijn taken al voor mijn vertrek overdragen aan de nieuwe jongerenwerker die zich in de vorige
nieuwsbrief al heeft voorgesteld. Ik wil de kinderen/jongeren en ouders met wie ik contact had, hartelijk bedanken voor
hun vertrouwen. En het is gelukkig geen afscheid, want we zien elkaar.
Dus ik zeg graag tot ziens!
Ilse van Delden

Uitstel van betaling toeristenbetaling 2020 voor ondernemers
Toeristenbelasting 2020 afdragen op basis van werkelijke aantal overnachtingen in plaats van forfaitaire aanslag:
Logies verstrekkende bedrijven kunnen voor 31 januari bij de gemeente aangeven dat zij over het jaar 2020 de
toeristenbelasting over 2020 willen afrekenen op basis van het aantal werkelijke overnachtingen in plaats van de
forfaitaire aanslag.n. De aanpassing van de forfaitaire aanslag geldt met name voor ondernemers die in 2020 voor de
toeristenbelasting uitstel van betaling hebben aangevraagd tot 31 januari 2021.
Na 31 januari 2021 vervalt het uitstel automatisch, tenzij u in de maand januari een deugdelijke administratie
overgelegd waaruit het werkelijke aantal overnachtingen over 2020 blijkt. Dan kan nog voor afloop van 31 januari
worden beoordeeld in hoeverre een forfaitaire aanslag aanpassing behoeft. Op basis van die beoordeling zal het
resterende bedrag van de aanslag dan na 31 januari 2021 doch uiterlijk vóór 31 maart 2021 moeten zijn voldaan.
Procedure
U kunt het verzoek om uitstel van betaling toeristenbelasting met deugdelijke administratie schriftelijk bij ons indienen.
Bij dit verzoek dient u de financiële onderbouwing toe te voegen.
U kunt uw verzoek zenden naar:
Gemeente Schiermonnikoog, t.a.v. afd Belastingen, Postbus 20, 9166 ZP NP Schiermonnikoog
Zie ook: https://www.schiermonnikoog.nl/in-de-gemeente/nieuws_42819/item/op-verzoek-langer-uitstel-betalingtoeristenbelasting-2020-voor-ondernemers_54889.html

Tijdelijk extra korting Energieadvies op maat
Heeft u de voucher uit de energiebox voor de gratis warmtebeeldfoto al verzilverd? In aanvulling daarop kunt u tijdelijk
gebruikmaken van een extra voordelig Energieadvies op maat. In de periode van 1 januari tot 15 maart 2021 krijgt u
namelijk maar liefst €100,- korting op een Energieadvies. Voor de voorwaarden en meer informatie over het
energieadvies kijkt u op onze website. De energieadviseur 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.
Wanneer is de energieadviseur op het eiland?
De energieadviseur is op 25 februari weer op het eiland. Als er veel belangstelling is, voegen wij zo mogelijk extra
data toe. Per dag zijn vijf plaatsen beschikbaar. Het advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan particuliere
recreatiewoningbezitters.

Energiebox ook voor eigenaren van een vakantiewoning
De gemeente Schiermonnikoog deelt, in samenwerking met Installatiebedrijf Vlasma en Energiecorporatie De
Sintrale, gratis Energieboxen uit. De gemeente Schiermonnikoog vindt het belangrijk dat alle woningen op
Schiermonnikoog energiezuiniger worden. Daarom zijn er ook energieboxen beschikbaar voor eigenaren van
vakantiewoningen. Bent u eigenaar van een vakantiewoning op Schiermonnikoog en bent u op het eiland, dan kunt u
de box gratis ophalen bij Installatiebedrijf Vlasma aan het Melle Grietjespad tijdens openingstijden (10.00 uur tot 10.30
uur en van 13.00 uur tot 13.30 uur). Houd u er rekening mee dat ook hier de landelijke maatregelen gelden? Kom
alleen, houd afstand en draag een mondmasker. Er is een beperkt aantal boxen beschikbaar. U kunt geen box
reserveren. Inwoners krijgen de box thuis bezorgd in week 1 en 2.

Windmolenpark ten noorden van de Waddeneilanden en aansluiting van kabels
Boven de Waddeneilanden komt een nieuwe windenergiegebied. De energie van dit windpark moet via kabels naar
land worden gebracht. Hiervoor zijn verschillende routes in beeld. Elk tracé heeft effecten op milieu, omgeving,
techniek, toekomstvastheid en kosten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft eind vorige week een
voorkeur uitgesproken voor het tracé Eemshaven-West. Dit tracé loopt via de oostpunt van Schiermonnikoog.
De gemeente Schiermonnikoog begrijpt dat kabelaansluiting van een windmolenpark nodig is. De eerste voorkeur van

de gemeente (en veel andere regionale partijen) ging uit naar een meer oostelijk gelegen route die niet via
Schiermonnikoog en de kwetsbare Waddenzee zou lopen. Afgelopen najaar bleek dat TenneT en het ministerie van
EZK dit tracé als sterk onwenselijk beschouwden, mede vanwege de technische complexiteit en de lastige
vergunbaarheid. In het in oktober opgestelde regioadvies (onder andere ondertekend door de gemeente
Schiermonnikoog) stond dan ook dat het tracé Eemshaven-west (een relatief stabiele route in de dynamische
Waddenzee) kon worden overwogen op voorwaarde dat TenneT en het ministerie van EKZ invulling zouden geven
aan een aantal randvoorwaarden. De minister gaat in op een aantal van de door de regio gestelde randvoorwaarden,
maar (nog) niet allemaal. De komende tijd worden er een werkgroep natuur en landbouw ingesteld. De regionale
overheden hebben op dit moment geen formele positie, maar zijn wel vanuit een adviserende rol betrokken.
Meer informatie
Op onze website kunt u nogmaals het regioadvies lezen. Ook vindt u hier het antwoord van het ministerie van EZK op
het regioadvies en het nieuwsbericht van het ministerie. Tot slot kunt u de brief bekijken die het collega deze week
aan de gemeenteraad stuurde over dit onderwerp. U vindt deze extra informatie bij de nieuwsberichten op onze
website.

Afbeelding van voorbereidingsbesluit Eemshaven West (zoekstrook) inclusief de twee opties voor een transformatorstation.

Schiermonnikoog over 100 jaar…?
Klimaatadaptatie Groningen heeft een toekomstontwerp laten maken van Schiermonnikoog (en acht andere gebieden
in Noord-Nederland). Het resultaat van hun ontwerpend onderzoek is dinsdag online gepresenteerd in Groningen en
is terug te zien op www.sponsland.nl. Zoek daar naar het project ‘zoetwaterbel’.
Het is geen concrete toekomstvisie voor het eiland, maar een ontwerpend onderzoek dat kan inspireren en mogelijk
nieuwe ideeën kan geven over klimaattransitieopgaven en mogelijke oplossingen of richtingen waar het eiland naartoe
zou kunnen evalueren in de toekomst. De landschapsarchitecten hadden de opdracht meegekregen om te kijken of
Schiermonnikoog in de toekomst (over
ongeveer 100 jaar) klimaatbestending en
zelfvoorzienend zou kunnen zijn. De
architecten spraken met boeren (Florida en
Pluktuin), Rijkswaterstaat, Wetterskip,
Natuurmonumenten, Vitens, provincie en
natuurlijk de gemeente.
Het hele ontwerp is te lezen in een online
boekwerk (ook op de site). Het is geen
streefbeeld voor de toekomst, maar kan
mogelijk wel inspireren. De ontwerpers
hebben aangegeven graag een keer in
gesprek te gaan met inwoners over het door
hen opgestelde toekomstbeeld. Dit zal
eventueel plaatsvinden als de
coronamaatregelen dit weer toelaten.

Nieuwe Waddenrand. Afbeelding LAMA landscape architects

Oefening Koninklijke Luchtmacht
Jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht oefenen in week 4 en 5 op de Vliehors Range op Vlieland in het
afwerpen van bommen met explosieve lading. Op 27 en 28 januari wordt er tussen 10.00 en 15.30 uur geoefend en
van 1 tot en met 4 februari tussen 08.30 uur en 15.30 uur. Vliegers trainen dagelijks om hun vaardigheden op peil te
houden. Het afwerpen van bommen is één van deze vaardigheden. Mogelijk heeft de oefening impact op de
omgeving. Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst
pagina 766. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via
luchtmacht.nl/geluidshinder

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

Bekendmakingen
Er zijn geen bekendmakingen deze week.

