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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: 06-1109140

Vaccineren gestart op Schiermonnikoog
Woensdagochtend 17 februari arriveerden de coronavaccins op Schiermonnikoog.
Om 8.00 uur werd er gestart met het vaccineren en Annet van der Meulen kreeg de
eerste prik van verpleegkundige Monique de Groot.
De 60-plussers en zorgmedewerkers van Schiermonnikoog kregen een uitnodiging voor
het vaccineren. De opkomst was hoog, ruim 360 personen zijn gevaccineerd in de Stag,
die voor deze gelegenheid was ingericht als priklocatie. De dag verliep uitstekend.
De eilanders zijn blij dat ze de
vaccinatie op Schiermonnikoog
kunnen krijgen, zodat ze er niet
speciaal voor naar de wal hoeven te
reizen. De eilanders die nu
gevaccineerd zijn krijgen over vijf
weken de tweede prik.

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 mrt
3 mrt

Het vaccineren van de ouderen en
zorgmedewerkers op Schiermonnikoog
is mogelijk door een hechte
samenwerking tussen GGD Fryslân,
Huisartsenpraktijk Schiermonnikoog,
Thuiszorg Het Friese Land, BMS,
KNRM, ANWB, Kijlstra Ambulancezorg
en gemeente.

Op de foto: Annet van der Meulen (rechts) en
Monique de Groot (Verpleegkundige bij Thuiszorg
Het Friese Land)

Installatie Kinderburgemeester
Raadsvergadering
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.

Thijmen Bouwkamp is dinsdagavond tijdens de raadsvergadering officieel geïnstalleerd
als Kinderburgemeester van Schiermonnikoog. Speciaal voor deze gelegenheid had hij
zijn ijscopak aangetrokken. Nadat Thijmen de belofte had afgelegd kreeg hij de
ambtsketen omgehangen van burgemeester Ineke van Gent.
De nieuwe kinderburgemeester is blij dat hij is gekozen en hij gaat erg zijn best doen om
zich in te zetten voor de kinderen van ons eiland.
Thijmen volgt Sabine AB op. Sabine was de allereerste Kinderburgemeester van
Schiermonnikoog. Burgemeester Ineke van Gent bedankte Sabine voor haar inzet .De
burgemeester prees vooral haar inzet tijdens de herdenkingen op 4 mei en 11 juni en
Sabines kerstkaartenactie om ouderen een hart onder de riem te steken in deze
coronatijd.

Gelijke monniken, gelijke kappen: handhaving op Schiermonnikoog
Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad over het toezicht- en handhavingsbeleid op Schiermonnikoog. De
raad besprak hierbij op welke manier het college afgelopen jaar heeft gewerkt met de nota Gelijke monniken, gelijke
kappen. In deze nota staat hoe de gemeente controleert of iedereen zich aan de regels houdt. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om illegaal bouwen of slopen, maar ook om de brandveiligheid van een gebouw. Daarnaast vindt de
gemeente het belangrijk om te kijken naar het juiste gebruik van woningen. Mensen mogen niet recreatief wonen in
een woning die bestemd is voor permanente bewoning. Als dit gebeurt, zijn er namelijk minder woningen voor
eilanders.
De gemeenteraad neemt volgende maand een besluit over de belangrijkste toezicht- en handhavingstaken voor het
jaar 2021.
Wat mag en wat mag niet?
Tijdens de vergadering werd duidelijk dat veel mensen vaak niet weten dat ze iets doen wat niet mag. Zeker in het
beschermd dorpsgezicht is voor vrijwel alles toestemming nodig van de gemeente. Ook als er (grote) wijzigingen
plaatsvinden in de tuin. Weet u niet zeker of u iets mag bouwen, slopen of veranderen? Neem dan gerust contact op
met de gemeente.

Bouwen en verbouwen
Heeft u vragen over bouwen en verbouwen, een omgevingsvergunning of melding? Of wilt u informatie over bouwen
in het beschermd dorpsgezicht? Op onze website kunt u al veel informatie vinden over bouwen en verbouwen in het
menu zelf regelen > bouwen en verbouwen.
Vragen over uw bouwplannen
Wilt u gaan (ver)bouwen en weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u dit eenvoudig aan ons
vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen over het plaatsen van zonnepanelen, plannen voor een dakkapel of een
grotere verbouwing aan uw woning of schuur. Dit zijn allemaal vragen waar u bij ons terecht kunt. Aan zo’n vraag zijn
geen kosten verbonden.
Heeft u al een uitgewerkt bouwplan en wilt u dat wij dit alvast beoordelen om te kijken of uw plan een vergunning kan
krijgen, dan noemen we dit een vooroverleg. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Als er kosten aan een overleg
verbonden zijn, maken wij dit van tevoren duidelijk.
Beschermd dorpsgezicht
In het beschermd dorpsgezicht heeft u vrijwel altijd een vergunning nodig voor (ver)bouwactiviteiten aan of in uw
woning en/of bijgebouwen. Daarnaast heeft u een vergunning nodig voor veranderingen in uw (over)tuin. Heeft u
hierover een vraag, neem dan contact met ons op.
Vragen kunt u sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl.

Huurwoning beschikbaar: Ds Hasperstraat 11
Er komt per 1 maart 2021 een eengezinswoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient
voor maandag 1 maart 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een woning met een netto huurprijs van € 695,52.
Inclusief servicekosten van € 5,61 en het voorschot zonne-energie van € 61,42 komt de bruto huurprijs op € 762,55.
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 695,52.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2
14,76 m² en 14,22 m²
29,45 m²
12,96 m²
Ja
Tuin en terras

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Reageren kan tot en met zondag 28 februari
2021 aanstaande. U kunt alleen reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden.
Tussen sluiting van de reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of
de woning aan u is toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.

Gemeentebelastingen Schiermonnikoog 2021
Binnenkort ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ beschikking voor het jaar 2021. U kunt daarop
zien voor welke belasting(en) u deze aanslag krijgt en de berekening van het totaalbedrag. Bent u op 1 januari
eigenaar of huurder van een (niet)woning in de gemeente dan ziet u op de aanslag ook de WOZ waarde. Op de
achterkant vindt u informatie over de betaaltermijnen, kwijtschelding en bezwaar.
Achter op het aanslagbiljet staat de meest essentiële informatie. Op onze website vindt u nadere informatie over
bijvoorbeeld tarieven, aard van de belasting, bezwaar etc. Ga hiervoor naar Menu, Zelf regelen, Belastingen en WOZ.

Verkiezing Tweede Kamer 2021
Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Door het coronavirus gaat de
verkiezing anders dan voorgaande jaren. Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo
klein mogelijk te maken, is een reeks maatregelen genomen. Ook zijn bij deze verkiezing extra mogelijkheden om te
stemmen. Op 15 en 16 maart is het mogelijk om vervroegd uw stem uit te brengen. Dit is vooral voor kiezers die als
gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Mensen van 70 jaar en ouder kunnen ook per brief
stemmen. Zij ontvangen hierover informatie per post. Binnenkort ontvangt u de stempas thuis.
In een volgende nieuwsbrief leggen we alles uit over het verkiezingsproces.

Militaire oefening geannuleerd
Van 21 t/m 25 februari 2021 zou er een militaire oefening plaatsvinden op en nabij het oefenterrein de Marnewaard,
bij Lauwersoog, waarbij verplaatsingen op zee zouden plaatsvinden. Deze oefening stond eerder aangekondigd in de
nieuwsbrief. De oefening gaat niet door.

Zorg & Welzijn
Oogmetingen, brilservice en lenscontroles op Schiermonnikoog
Vanwege de grote belangstelling, heeft Zorg en Welzijn in samenwerking met Oogmode Cocon een nieuw bezoek
aan Schiermonnikoog gepland. Op dinsdag 9 en woensdag 10 maart zit Hans Clemens weer in het
Gezondheidscentrum aan de Van Starkenborghstraat 17. U kunt bij hem terecht voor een oogmeting, een
lenscontrole, het uitzoeken van een nieuwe bril, het bijstellen van monturen en voor kleine reparaties. Hij werkt op
afspraak. Bel daarvoor naar Oogmode Cocon: 058 2151353. Voor algemene vragen wat betreft vervoer en
begeleiding kunt u contact opnemen met Zorg en Welzijn: 06-11617657.

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

Jeugd in actie!
De jeugd van Schiermonnikoog is de afgelopen maand flink actief
geweest. Lytje Willem en jongerenwerker Gabriëlle organiseerden
gezamenlijk activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.
De jongste kinderen hadden een piratenfestijn met een heus
piratendiploma na afloop. Ze speelden met allerlei tips van de
Boswachter een kabouterspeurtocht in het Oerrrr bos en hadden een
heus sleefeest bij het sleetjesduin.
De kinderen uit groep 4-8 deden een super tof Doe-Loop-Renspel,
speelden Levend Stratego op de prachtige locatie van Camping
Seedune en hebben twee keer kunnen schaatsen in de prachtige Hertenbosvallei.
De jeugd van de IBS werd zelf betrokken met wat zij wilden doen. In de arena de Berkenplas speelden ze Achery Tag
De volgende activiteit werd in het donker gespeeld, een mega spannende pot Lasergame in en bij de Bunker. Dit was
ontzettend gaaf en gezellig! Op naar de volgende activiteiten!
Meer foto’s op de volgende pagina.

Bekendmakingen
Middenstreek 24B
Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom met de activiteit: Houtopstanden vellen of te doen
vellen (kappen) (12-02-2021)
Langestreek 8
Verleende omgevingsvergunning voor het intern verbouwen en het plaatsen van zonnepanelen met de activiteit:
Bouwen (12-02-2021)
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.

