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Beste eilanders,
We zijn zeer verheugd dat we u definitief kunnen melden dat het vaccineren tegen
Corona voor u binnenkort op het eiland gaat beginnen.
Het is na goed overleg met alle betrokken instanties gelukt om het vaccineren op het
eiland te laten plaatsvinden, u hoeft er dus niet speciaal voor naar de wal.
In goede samenwerking met de huisartsen op het eiland en GGD Fryslan wordt u nader
geïnformeerd over de datum en de locatie. Het wordt ook mogelijk, als dat voor u nodig
is, om te worden vervoerd naar de priklocatie. We doen ons uiterste best om het
vaccineren zo goed en zo eenvoudig als mogelijk voor u te organiseren.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen dat we snel met het
vaccineren kunnen beginnen.
Namens het college,
Ineke van Gent, Burgemeester

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
3 feb
16 feb

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.

Vaccinatie bewoners Friese Wadden op eilanden zelf
Het vaccineren van bewoners van de Friese Waddeneilanden tegen
het coronavirus gebeurt op de eilanden zelf. Ze hoeven hiervoor niet
naar de wal. GGD Fryslân is hierover in gesprek met de gemeenten,
huisartsen en het RIVM. Afronding hiervan vindt komende week plaats. Het is de
bedoeling dat het prikken van ouderen en zorgpersoneel half februari in samenwerking
met de huisartsen start.
De GGD verwacht dat het vaccineren per eiland een dag tot enkele dagen vergt. Enkele
weken later volgt op dezelfde manier de tweede ronde. GGD Fryslân gaat de komende
periode vaker naar de eilanden om uiteindelijk iedereen die ouder is dan 18 te
vaccineren. Dat de eilanders hiervoor niet naar de wal hoeven, was waar ze zelf om
hebben gevraagd.
Momenteel treffen de betrokken partijen de voorbereidingen voor het vaccineren: het
uitnodigen van de eilanders, de keuze voor de locaties en de planning. Zodra hierover
meer bekend is, meldt GGD Fryslân dit. De huisartsen zijn hiervoor niet het
aanspreekpunt. De eilanders krijgen via de GGD het Biotech/Pfizer-vaccin. De 85plussers die een uitnodiging van het RIVM krijgen om zich aan de wal te laten prikken,
kunnen die brief negeren.

Gedupeerden Kinderopvang Toeslagen Affaire
Bent u ook slachtoffer van de Kinderopvangtoeslag? Denkt u dat uw
kinderopvangtoeslag in het verleden onterecht is stopgezet? Heeft u te maken met
(vermoedelijk) onterechte terugvorderingen? Bel met het speciale Serviceteam
gedupeerden Kinderopvangtoeslag op telefoonnummer 0800 – 2 358 358. Zij zijn
bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur.
Meld bij het Serviceteam Gedupeerden Kinderopvangtoeslag het volgende:
dat u ongeveer hetzelfde als de ouders uit de CAF 11 zaak is overkomen;
dat u wilt worden opgenomen op de lijst van zelfmelders. Ze vragen naar uw
BSN-nummer (deze staat op uw identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs).
U ontvangt na uw melding een bevestiging per post van de Belastingdienst. Het kan wel
even duren voordat u bericht krijgt over het vervolg. Dat komt doordat deze processen
veel tijd kosten. U wordt op de hoogte gehouden door de Belastingdienst.
Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/
Wat kan de gemeente voor u doen?
Op dit moment zijn er bij de gemeente Schiermonnikoog geen gedupeerde gezinnen
bekend. Privacyregels verbieden dat de Belastingdienst de gegevens van deze gezinnen
doorgeeft aan de gemeente. Dat betekent dat wij deze mensen niet persoonlijk kunnen
benaderen.

Mocht u wel tot de gedupeerden behoren dan vragen we u om contact op te nemen met de gemeente. Dan kunnen
we samen met u kijken wat er nodig is aan ondersteuning op het gebied van inkomen, kosten, (dreigende) schulden,
of andere hulpvragen. U kunt zich melden bij Zorg en Welzijn via l.nienhuis@schiermonnikoog.nl of 06- 11617657

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.
De energieadviseur is op 25 februari 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 heeft in samenwerking met Installatiebedrijf Vlasma en Energiecorporatie De Sintrale,
gratis Energieboxen uitgedeeld. 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.

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
Knuppeldam 4 - Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een conifeer met de activiteit: houtopstanden
vellen of te doen vellen (kappen) (22-01-2021)
Middenstreek 68 - Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom met de activiteit: houtopstand
vellen of te doen vellen (kappen) (22-01-2021)
Reddingsweg 3 - Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom met de activiteit: houtopstand
vellen of te doen vellen (kappen) (22-01-2021)
Torenstreek 18 - Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het kozijn in de achtergevel met de activiteit:
bouwen (22-01-2021)
Rijspolder 26 - Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning met de
activiteit: bouwen (22-01-2021)
Reddingsweg 28 - Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning met de volgende activiteiten:
bouwen + gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (22-01-2021)
Rijspolder 70 - Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning met de
activiteit: bouwen (22-01-2021)
Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 19 januari 2021 de wijziging van artikel 5,
onderdeel b, sub 1 van de verordening onroerendezaakbelastingen 2021 vastgesteld. (22-01-2021)
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.

