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We gaan weer…een stukje verder open
Volgende week komt er gelukkig iets meer ruimte en vrijheid om elkaar te ontmoeten;
thuis en op het terras. Nog wel beperkt en op de anderhalve meter, maar er gloort licht
aan het einde van de coronatunnel. Voor gevaccineerde ouderen worden er weer,
voorzichtig, activiteiten georganiseerd in overleg met Zorg en Welzijn van de gemeente.
Zij hebben het samen koffie drinken en handwerken zeer gemist en zijn heel blij dat het
weer kan, in kleine groepjes en op anderhalve meter afstand.
Onze horeca terrassen kunnen gelukkig weer voorzichtig open. Met de ondernemers
hebben we daarover goede afspraken gemaakt. Ook dit seizoen geven we letterlijk de
ruimte om gasten verantwoord te kunnen ontvangen. Bovendien kunnen onze winkels
weer echt open, zonder afspraak.
We verheugen ons er allemaal op om onze gasten te ontvangen met meer
mogelijkheden. Ook schoolklassen weten ons hopelijk weer in grote getale te vinden
voor gezellige schoolreisjes. We gaan uit van een prachtig seizoen waar er stap voor
stap steeds meer ruimte komt om te genieten van ús eilaun.

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
27 apr

4 mei

5 mei

12 mei

Koningsdag
(gemeentehuis
gesloten)
Dodenherdenking,
uitzending
SchiermonnikoogTV
Bevrijdingsdag
(gemeentehuis
gesloten)
Grof huisvuil

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.

Er wordt veel gesproken over routes naar openen van de samenleving. Mij lijkt het
vooral belangrijk dat we in zeer hoog tempo blijven vaccineren zodat we weer snel
kunnen genieten van elkaar, sport, spel, cultuur en verenigingsleven. We proberen voor
onze 60-minners het vaccineren ook spoedig te organiseren op ons eiland. Helaas is het
op dit moment nog niet duidelijk wanneer en hoe dit zal plaatsvinden. Uiteraard blijven
wij ons ervoor inzetten en houden wij u op de hoogte.
En zo gaan we weer een stukje verder open. Het wordt ook tijd! We zijn er aan toe! Maar
laten we ook beheerst de zaken weer oppakken. Er zijn helaas nog wel degelijk risico’s.
De versoepelingen zijn hoopgevend, maar ook kwetsbaar. Het duurt nog even maar het
einde is in zicht. Laten we elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte geven, altijd goed maar
zeker nu!
Ineke van Gent (Burgemeester)

Jeugd Aan Zet weken!
Maandag 16 april opende de kinderburgemeester de Jeugd Aan Zet weken. Twee
weken lang organiseren Gabriëlle van der Jagt, buurtsportcoach en jeugdwerker van de
gemeente en Esther Hagen van Lytje Willem allemaal activiteiten voor de jeugd van
Schiermonnikoog.
Voor alle leeftijden (basis- en middelbare school) zijn er leuke activiteiten op het gebied
van cultuur, natuur, sport en culinair.
Inschrijven
Inschrijven voor de tweede week is nog steeds mogelijk. Kijk dan snel op
https://lytjewillem.nl/agenda en meld je aan.

Wijziging openingstijden
Op 27 april (Koningsdag) en 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten.

Grof huisvuil 12 mei
Het grofvuil wordt opgehaald op woensdag 12 mei.

Koningsdag 27 april
Ook dit jaar kunnen we geen uitgebreide Koningsdag vieren, maar vieren we Koningsdag vooral thuis. Gelukkig zijn er
een aantal feestelijkheden waar u wél aan mee kunt doen.
Hangt u ook uw vlag (en wimpel) de hele dag in top? Vervolgens kunt u om 10.00 uur vanuit uw eigen tuin het
Wilhelmus én het eilander volkslied uit volle borst zingen. ’s Middags organiseren Vereniging Dorpsbelang en Lytje
Willem een opdrachtenbingo. Bij het samenstellen van een team houdt u zich natuurlijk aan de coronamaatregelen.
Om 16.30 uur is de nationale toost. Toost u ook mee vanuit uw tuin of uw deuropening?

Dodenherdenking 4 mei 2021
Net als vorig jaar zal ook dit jaar de dodenherdenking op 4 mei op een andere manier plaatsvinden. We herdenken
thuis. Op Schiermonnikoog is op 4 mei geen gezamenlijke herdenking en geen stille tocht naar Vredenhof. Samen
met de Kinderburgemeester en Commissaris van de Koning zal burgemeester Van Gent, mede namens u, een krans
leggen bij de Got Tjark en op Vredenhof.
Uitzending op SchiermonnikoogTV
Op 4 mei kunt u het herdenkingsprogramma “Herdenken op een eiland” volgen via SchiermonnikoogTV. De
uitzending begint om 19.30 uur en duurt ongeveer 50 minuten. Het programma bestaat uit beelden die vooraf zijn
opgenomen.
Op 4 mei herdenken we en hangt de vlag de hele dag halfstok. Op 5 mei staan we stil bij de bevrijding en hangt de
vlag de hele dag in top.

Eigenaren van recreatiewoningen opgelet!
Bent u in de meivakantie op Schiermonnikoog? Haal dan een gratis energiebox op bij Installatiebedrijf Vlasma.
Eigenaren van recreatiewoningen kunnen een gratis energiebox ophalen. In de box zitten diverse energiebesparende
artikelen die u direct kunt gebruiken. Daarnaast zit er een voucher in de box waarmee u gratis een warmtebeeldfoto
van uw woning kunt laten maken. De Energiebox wordt mede mogelijk gemaakt door Installatiebedrijf Vlasma en
Energiecorporatie de Sintrale.
Inwoners van Schiermonnikoog kregen de energiebox thuis geleverd. Eigenaren van recreatiewoningen kunnen een
box afhalen bij Installatiebedrijf Vlasma (www.vlasma.nl). Houd u bij het ophalen aan de coronamaatregelen.

Fryslân presenteert plannen voor schone energie: RES 1.0
Op vrijdag 16 april presenteerden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink de Regionale
Energiestrategie Fryslân (RES 1.0). Hierin staat beschreven hoe de regio Fryslân de komende tien jaar duurzame
energie gaat opwekken.
De RES-Fryslân is tot stand gekomen in samenwerking met Friese gemeenten (waaronder Schiermonnikoog),
provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Ook de Friese Energie Alliantie, die bestaat uit 11 betrokken
maatschappelijke organisaties en Liander, heeft meegedacht.
Als energieregio zet Fryslân in op wind en zon volgens de zonneladder. Dat betekent dat zonne-energie op daken in
bebouwd gebied de voorkeur heeft. Pas daarna komt onbebouwd gebied in beeld waarbij oog is voor het landschap
en de Friese trots. Met de plannen uit de RES 1.0 levert Fryslân een bijdrage die haalbaar, betaalbaar en realistisch
is. Samen met de Mienskip en van onderop, waarbij de opbrengsten lokaal behouden blijven.
Wereldwijd hebben we afspraken gemaakt om ons klimaat te beschermen. Dat is nodig om de opwarming van de
aarde tegen te gaan. We doen dat onder andere door de uitstoot van fossiele brandstoffen te beperken. Daarvoor
gaan we energie besparen en duurzaam opwekken. Om dit te bereiken, is Nederland verdeeld in dertig regio's die
allemaal een eigen Regionale Energiestrategie maken – de RES. Fryslân is één van deze regio’s.
Meer informatie over de RES-Fryslan staat op RES Fryslân (resfryslan.frl), of bekijk de video
https://www.youtube.com/watch?v=7eoqjWmEFsQ

Energieadviseur
Geïnspireerd door de Regionale Energiestrategie? Verduurzaam dan ook uw eigen woning. Weet u niet goed waar u
moet beginnen? Laat dan een Energieadvies op Maat maken door een energieadviseur. Het advies staat nadrukkelijk
ook ter beschikking aan particuliere recreatiewoningbezitters De adviseur 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.
Op 20 mei is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak voor een Energieadvies op Maat door een e-mail
te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een e-mailbevestiging met
daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt. De energieadviseur is elke maand op Schiermonnikoog.
Tijdelijk ontvangt u € 100,- korting op het Energieadvies op Maat. Daarnaast betaalt de gemeente Schiermonnikoog
mee aan het Energieadvies. Wanneer u binnen 12 maanden na het energieadvies voor minimaal € 1000,- in
duurzame maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van het Energieadviesgesprek terug. Lees de voorwaarden op
onze website.

Vacature lid adviescommissie bezwaarschriften
De gemeente Schiermonnikoog zoekt een nieuw lid voor de bezwaarschriftencommissie.
De Adviescommissie bezwaarschriften adviseert de gemeentelijke bestuursorganen (gemeenteraad, college van
burgemeester en wethouders en de burgemeester) over bezwaren tegen besluiten van die bestuursorganen. De
commissie komt maximaal één keer per maand voor een hoorzitting bij elkaar.
De commissie bestaat uit:
- een onafhankelijke voorzitter;
- twee niet-eilander commissieleden met een juridische achtergrond;
- twee eilander commissieleden die een maatschappelijke binding met Schiermonnikoog hebben.
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijke secretaris. Bij elke hoorzitting bestaat de commissie uit de
voorzitter en twee leden (een niet-eilander lid en een eilander lid).
Eén van de commissieleden met een maatschappelijke binding stopt. De gemeente is daarom op zoek naar een
nieuw eilander lid dat:
• maatschappelijk gebonden is aan Schiermonnikoog
• woonachtig is op Schiermonnikoog;
• minimaal over een HBO-werk- en denkniveau beschikt;
• een brede belangstelling voor en ervaring met de eilander samenleving heeft;
• gevoel heeft voor het functioneren van de commissie in een politiek-bestuurlijke context;
• in staat is een onafhankelijk oordeel te vormen;
• een belangentegenstelling kan overbruggen en conflicten kan (helpen) oplossen;
• onafhankelijk is van de gemeente en haar bestuursorganen.
Herkent u zichzelf in bovenstaande beschrijving en heeft u belangstelling voor de functie als lid van de
Adviescommissie bezwaarschriften? Schrijf dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin u
motiveert waarom u belangstelling heeft en waarom u geschikt bent voor deze functie.
Interesse?
Stuur uw sollicitatie (brief+CV) voor het College van Burgemeester en Wethouders via
solliciteren@schiermonnikoog.nl. De sollicitatietermijn sluit op 10 mei 2021.
Voor meer informatie over de werkwijze van de commissie kunt u contact opnemen met de secretaris van de
commissie mevrouw Meintje Boonstra. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer 0519-555555 (gemeente
Ameland) of het e-mailadres m.boonstra@ameland.nl.

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

