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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: 06-11091410

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
1 jun
2 juni
9 juni
16 juni

Beeldvormende
raasdvergadering
Grof huisvuil en oud
papier
Inloopspreekuur
WoonFriesland
KCA

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.

Vaccinaties18-60 jaar
Deze week bezocht GGD Fryslân de Waddeneilanden voor
vaccinaties. Op woensdag 26 mei was de vaccinatiedag voor
onze inwoners van 18 tot 60 jaar. Ruim 390 eilanders van deze
leeftijd hebben nu de eerste prik gehad, de tweede vaccinatie
ontvangen zij op 30 juni. Al eerder werden onze 60-plussers
gevaccineerd.
Burgemeester Ineke van Gent is tevreden en opgelucht dat nu
bijna iedereen gevaccineerd is. Zo zijn de eilanders beter
beschermd als het drukste seizoen begint.
Het is wel belangrijk dat we ons aan de basismaatregelen
blijven houden. Dus 1,5 meter afstand houden, handen
wassen en testen bij klachten.
Wij danken GGD Fryslân voor de geweldige samenwerking
met de eilander gemeenschap om dit allemaal mogelijk te
maken.

Ilse van der Bijl (net 18
jaar) krijgt haar eerste prik.

Schiermonnikoog steunt actie “Samen in actie tegen corona”
Het College van Schiermonnikoog ondersteunt van harte de actie “Samen in actie tegen
corona”. Vandaag krijgen onze inwoners onder de 60 jaar hun eerste vaccinatie. Onze
inwoners boven de 60 jaar zijn al eerder gevaccineerd. Omdat wij daar heel blij mee zijn
gunnen we anderen ook een vaccinatie.
Het College heeft gisteren besloten om voor elke inwoner 1 euro over te maken naar
giro 555. Als dank voor het vaccineren hier op Schiermonnikoog en uit solidariteit met
mensen uit arme en kwetsbare landen.
Het geld wordt gebruikt voor vaccineren en wordt medische noodhulp aan
coronaslachtoffers geboden. Giro555 roept Nederland op om in actie te komen en er
samen voor te zorgen dat iedereen, ook in kwetsbare landen, op tijd beschermd is tegen
corona.
Hopelijk volgen anderen ook en dient onze actie als
inspiratie om zelf ook te doneren na je prik. Laten we
compassie hebben met slachtoffers van de pandemie
wereldwijd, alleen samen krijgen we Corona onder
controle.

Vacature beleidsmedewerker civiel en groen
Wij zoeken een

beleidsmedewerker civiel en groen
voor 36 uur per week
Binnen een kleine gemeente als Schiermonnikoog denk je vanuit jouw deskundigheid
mee over de inrichting van de leefomgeving en adviseert zelfstandig over de civiele
infrastructuur en het groenbeleid. Heb jij als beleidsmedewerker ervaring op het terrein
van civiele techniek, verkeer en groen? Of heb je het vermogen om snel op een deel van
deze werkterreinen je weg te vinden? Dan zoeken wij jou!
Interesse? Kijk dan op onze website (onder vacatures) voor de volledige vacaturetekst.

Oefening 28 mei
Vrijdag 28 mei vindt er een Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)-oefening
plaats op Schiermonnikoog, inclusief helikopterlanding. De helikopter zal landen ten
oosten van de brandweergarage.

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op 9 juni van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in
het gemeentehuis.

Beeldvormende raadsvergadering 1 juni 2021
Dinsdagavond 1 juni a.s. is er een raadsvergadering waarin de raadsleden door het college worden geïnformeerd
over het Project denkrichting ruimtelijke ontwikkelingen. Deze vergadering wordt uitgezonden via de website van de
gemeente en SchiermonnikoogTV. Er is ook ruimte voor vragen van kijkers. U kunt uw vraag via whatsapp sturen
naar 06-11705296. In de raadsvergadering van 15 juni wordt het raadsvoorstel oordeelsvormend (debat) behandeld.
In de raadsvergadering van 6 juli neemt de raad een besluit.

Subsidieregeling kleine initiatieven
De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is
bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de
coronacrisis vergroten. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken
in de tuin van verzorgingshuizen. Per initiatief is € 500,- beschikbaar.
Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidiesregelingen_3217/item/extra-steun-uit-noodfonds-voor-kleine-initiatieven_23573.html

Maatregelen verkeersveiligheid
In april stemde de raad in met het nemen van een aantal verkeersmaatregelen om de snelheid van het gemotoriseerd
verkeer te beperken. Binnenkort gaan we hiermee aan de slag. Hierbij informeren wij u waarom de maatregelen nodig
zijn en wat er de komende weken gaat gebeuren.
Op de wegen van Schiermonnikoog wordt vaak te hard gereden. Dat blijkt uit zowel snelheidsmetingen als klachten
van onze inwoners. Zo zijn op de Heereweg snelheden van ver boven de 100 km per uur gemeten, terwijl de
toegestane snelheid 60 km per uur is. Bestuurders zijn er niet altijd op bedacht dat ze te hard rijden, denken dat zij
wel goed kunnen rijden, of rijden hard omdat anderen ook hard rijden (zonder boete). Bij een hogere snelheid is de
kans op een ongeval groter. Daarnaast is het risico op een ernstige afloop groter. Naast verkeersveiligheid, geeft een
hogere snelheid van gemotoriseerd verkeer overlast door geluid en trillingen.
Op de volgende wegen volgen maatregelen:
Heereweg/ Veerweg: nabij de uitritten van de milieustraat
(Veerweg), de groepsaccommodaties en kruispunten
(Heereweg) komen rijbaankussens. Dit zijn drempels in het
midden van de weg (zie foto). Op een aantal plaatsen
komen daarbij waarschuwingsborden. Voor het plaatsen
van de rijbaankussen is geen verkeersbesluit nodig omdat
functie van de weg niet verandert.
Reddingweg / Kooiweg: rond de nieuwe manege komen
twee rijbaankussens. Omdat de weg smaller is en hier
meer voetgangers en fietsers zijn, komt er een
adviessnelheid van 30 km per uur. Het is een advies, dus
een snelheidsovertreding geldt pas boven de 60 km per uur. Wel kan de bestuurder bij een ongeval aansprakelijk
worden gesteld indien de snelheid boven de 30 km per uur ligt. Voor de adviessnelheid heeft het college een
verkeersbesluit genomen. Het besluit wordt vrijdag 28 mei bekend gemaakt in de Staatscourant en op
overheid.nl.(Publicatie in staatscourant en overheid)
Oosterreeweg: er zijn op verschillende plaatsen versmallingen aangebracht in de vorm van dukdalven. Hoewel de
dukdalf bij de Burgmeester van de Bergstraat wat dicht op het kruispunt staat, worden er minder trillingen ervaren en
is de snelheid beperkt. We gaan kijken of en hoe we kruising beter kunnen inrichten zodat met name fietsers beter
langs de dukdalven worden geleid.
Kruispunt Langestreek / Badweg: door de coronamaatregelen moeten we meer afstand tot elkaar bewaren. Daardoor
is voor terrassen ook meer ruimte nodig. Aan de Langestreek maakt de horeca daarom gebruik van het gemeentelijk
plantsoen. Om een veilige oversteek te waarborgen komen aan op de Langestreek, op verzoek van de
horecaondernemers, twee tijdelijke oversteekplaatsen (zebrapaden) nabij het kruispunt met de Badweg. Hoewel we
het liever niet hebben in het dorp, is het wettelijk verplicht om oversteekplaatsen te voorzien van bebording. Omdat
het om een tijdelijke situatie gaat, is er geen verkeersbesluit nodig.
Badweg: onlangs is een deel van de Badweg opnieuw bestraat. Er zijn al langer klachten over het verkeersgedrag
waarbij vaak de snelheid een rol speelt. Net als op de Oosterreeweg komen op een aantal plaatsen versmallingen in
de vorm van dukdalven. In eerste instantie vier. Mogelijk volgt later nog een uitbreiding.

Nieuwe materialen gymzaal
Afgelopen week is de tweede fase uitgevoerd om de inventaris van de
gymzaal te vervangen. Zo is een nieuw wandrek geplaatst die elektrisch te
bedienen is en zijn de laatste ringstellen aan het plafond gemonteerd.
Daarnaast zijn allerlei accessoires geleverd die te gebruiken zijn met de
ringstellen zodat ook nieuwe sportactiviteiten mogelijk zijn. Hiermee is de
vernieuwde, eigentijdse inrichting van de gymzaal weer een stap verder
gebracht. Volgend jaar volgt de derde fase.

Woensdag 16 juni inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk afval)
Op woensdag 16 juni haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch afval huis aan huis op. Bewaar batterijen,
afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval in de bekende rode of groene kunststofbak. Zet deze
bak op woensdagochtend 16 juni, afgesloten, voor uw woning. De chemokar haalt het afval bij u op. Graag op het
aangebodene vermelden wat de inhoud is.
Na de route staat de chemokar van 14.00 - 15.00 uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de
Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen:
06-12740802.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)-regeling is verruimd
TONK (de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een steunmaatregel die geldt van januari t/m juni 2021.
De regeling is bedoeld voor mensen die een grote terugval in inkomen hebben als gevolg van de coronacrisis, en die
te maken hebben met hoge woonlasten (huur of hypotheek). Het kabinet wil graag dat méér mensen een aanvraag
gaan doen voor de TONK-regeling. Daarom zijn de regels verruimd en is er nu TONK2.
Wat is er veranderd?
De maand januari als peildatum is losgelaten, u mag ook een andere maand opgeven. Ook is de zogenaamde
vermogenstoets losgelaten. Dat is het maximale vermogen dat u mag hebben om de tegemoetkoming te kunnen
krijgen. Verder is ook het bedrag dat iemand kan krijgen verhoogd van € 1.000,- naar maximaal € 3.000,-.
Er zijn een aantal regels hetzelfde gebleven. Het inkomen moet in de 2021 tenminste 30% lager zijn dan in de
peilmaand 2020. Ook moeten de kosten van huur of hypotheek hoog zijn. Onder ‘hoog’ verstaan we 40% of meer van
uw inkomen.
De uitkering
De TONK2 is een eenmalige uitkering tussen de € 750,- en de € 3.000,-.
Meer informatie over TONK2
Voor alle vragen over de TONK-regeling kunt u terecht bij de medewerkers van de gemeente Noardeast Fryslân. De
gemeente is telefonisch bereikbaar via 0519 - 29 88 88 van maandag t/m donderdag van 08.30 – 16.30 uur en op
vrijdag tussen 08.30 – 12.00 uur. Ook kunt u mailen aan info@noardeast-fryslan.nl.
Alle informatie over de TONK-regeling, en ook het formulier waarmee u TONK2 kunt aanvragen, vindt u op de website
www.noordoosthelpt.nl. Via deze link Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) | Noordoosthelpt komt u
direct bij de informatie over TONK.
Voor deze periode kunt u tot 30 juni 2021 een aanvraag doen. Het kan zijn dat de regeling vanaf 1 juli wordt verlengd.

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 deze week geen bekendmakingen.

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.

