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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: 06-11091410

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
5 mei
10 mei
12 mei
18 mei
26 mei

Oud papier
Wij en Wadvogels
Grof huisvuil
Raadsvergadering
Vaccinaties 18-60 jaar

Doorprikken!
Goed nieuws voor alle eilanders tussen de 18 en 60 jaar, oftewel de
“jonkies” van Schiermonnikoog. Na de zestig-plussers worden ook zij
nu op het eiland gevaccineerd met het Pfizer vaccin. We prikken voor
hen door op woensdag 26 mei in de Stag. We zijn zeer verheugd dat
we dit voor elkaar hebben gekregen. Binnenkort zijn alle eilanders,
die dat willen, gevaccineerd tegen Corona.
In goede samenwerking met de andere Waddeneilanden, de GGD en huisartsen hebben
we het zo voor onze inwoners kunnen regelen. U hoeft niet naar de wal maar de GGD
komt naar ons toe. Ook is het fijn dat voor het drukke zomerseizoen ook onze “jonge”
inwoners zijn gevaccineerd. Zij werken vaak in de beroepen waar ze veel in aanraking
komen met gasten en zijn veel minder kwetsbaar als ze gevaccineerd zijn. Ook draagt
een hoge opkomst bij aan minder risico voor besmetting.
Ik wil de vaccinatie van de “jonkies” graag van harte aanbevelen. Mocht u twijfels of
vragen hebben over de vaccinatie neem dan contact op met de huisartsenpraktijk. Zij
helpen u graag verder. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0519) 712400.
Inwoners die vallen in de doelgroep 18 tot 60 jaar ontvangen van de gemeente een
uitnodigingsbrief. In deze brief staat het unieke telefoonnummer waar u naar toe kunt
bellen om een afspraak te maken. U kunt 26 mei alvast in uw agenda noteren en er voor
zorgen dat u die dag op het eiland bent. De tweede prik krijgt u 5 tot 6 weken na 26 mei.
Het tijdstip en de datum voor de tweede prik hoort u bij het maken van de afspraak voor
26 mei.
We gaan dus binnenkort doorprikken op Schiermonnikoog en daarmee wordt het licht
aan het einde van de Coronatunnel steeds lichter. Dat kan toch minder!
Ineke van Gent (burgemeester)

Oud papier en grof huisvuil
Het oud papier wordt ingezameld op woensdag 5 mei door VV De Monnik.
Het grofvuil wordt opgehaald op woensdag 12 mei.

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.

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

Inloopochtenden Koningshuis
Het college heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het voorstel om in het Koningshuis
inloopochtenden te realiseren. Zorg & Welzijn zal dan 4 ochtenden aanwezig zijn om
bewoners een kopje koffie, krantje, activiteiten, handenarbeid, etcetera aan te bieden
naar gelang de behoefte. Eenieder die wil kan hier vrij gebruik van maken. De
inloopochtenden gaan in zodra de werkzaamheden aan het Koningshuis zijn afgerond.
Samen met ’t Heer en Feer als beheerder van het pand en schildersvereniging De Kwast
wordt het Koningshuis hiermee de huiskamer van Schiermonnikoog. In een volgende
nieuwsbrief informeren wij u over de opening van het Koningshuis en de
inloopochtenden.

Strandafvalbakken weer in gebruik
Aan de oostkant van Schiermonnikoog
staan sinds deze week weer
strandafvalbakken voor gejut afval. Deze
bakken zijn bedoeld voor (plastic) afval uit
zee. De strandafvalbakken zijn een initiatief
van gemeente Schiermonnikoog en
Vereniging Natuurmonumenten en zijn een
aanvulling op de bakken die
Rijkswaterstaat heeft geplaatst bij
strandovergangen.

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. 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.

Uitzending Wij en Wadvogels Schiermonnikoog 10 mei
Van 2021 tot 2023 loopt het project Wij&Wadvogels in het gehele Waddengebied. Wij&Wadvogels heeft ongeveer 25
deelprojecten, waar Schiermonnikoog er één van is. Het doel is meer broed- en rustplekken voor wadvogels maken.
Een ander doel is om voorzieningen te maken om vogels te bekijken. Verschillende partijen slaan hiervoor de
komende maanden de handen ineen, waaronder gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, Nationaal Park
Schiermonnikoog en Wetterskip Fryslân.
Westerplas en jachthaven
De Westerplas en het wad tussen de jachthaven en de veerdam, zijn belangrijke gebieden voor wadvogels. De
afgelopen jaren zijn de Westerplas en het wad tussen de veerdam en de jachthaven veranderd. Om de natuur te
behouden voor de toekomst hebben deze gebieden aandacht nodig. Wat gebeurt daar en welke invloed heeft dat op
de vogels? Hoe behouden we de mooie Schiermonnikoogse natuur voor de toekomst? En hoe kunnen eilanders en
bezoekers op die plekken op een verantwoorde manier genieten van de vogels?
Doe mee!
De betrokken partijen willen samen met eilanders en bezoekers tot een goed plan komen. Meedenken kan de
komende tijd op verschillende manieren. Volg voor alle informatie op maandagavond 10 mei, vanaf 19.30 uur, de live
uitzending van Wij&Wadvogels. Tijdens deze uitzending wordt alles verteld over Wij&Wadvogels op Schiermonnikoog,
de ontwikkelingen rond de Westerplas en het wad bij de jachthaven en hoe u mee kunt denken.
De uitzending is online én via Schiermonnikoog TV te volgen. Kies je voor online, meld je dan aan via Gerjanne
Hoekstra g.hoekstra@noordtij.nl. Meer informatie over het project vindt u op www.np-schiermonnikoog.nl (kijk bij
Nieuws). Daar is ook de live uitzending achteraf terug te kijken én kun je op de hoogte blijven van Wij&Wadvogels.

Bijeenkomst Kabelroute Net op Zee 21 april terug te zien
Op woensdag 21 april was er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad van Schiermonnikoog over de
kabelroute Net op Zee van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Bij een bijeenkomst konden
raadsleden en experts vragen stellen. De uitzending is terug te zien op de webpagina van de gemeenteraad, onder de
kop ‘laatste vergaderingen’. Op onze website vindt u ook verdere informatie over dit project. Wilt u op hoogte blijven
van de plannen, abonneer u dan op de nieuwsbrief van Net op Zee via
https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/.

Vacature lid adviescommissie bezwaarschriften
De gemeente Schiermonnikoog zoekt een Eilander lid adviescommissie bezwaarschriften
Eén van de commissieleden met een maatschappelijke binding stopt. De gemeente is daarom op zoek naar een
nieuw eilander lid. Interesse? Kijk voor de volledige vacaturetekst op www.schiermonnikoog.nl

Zorg & Welzijn
Koffieochtend gestart
Deze week is de koffieochtend voor ouderen weer gestart.
Samen coronaproof koffie drinken op 1,5 meter. Wilt u ook een keer
koffie komen drinken? Neemt u dan even contact op met Brenda Scheper
van Zorg en Welzijn via telefoonnummer 06-11747822.

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 deze week geen bekendmakingen.

