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Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
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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
29 juni

30 juni
1 juli
7-8 juli

Digitale bijeenkomst
Duurzame warmte
(vooraf aanmelden)
Tweede vaccinatiedag
18-60 jaar
Energieadviseur op
het eiland
Bijeenkomst Dursum
Eilaun (vooraf
aanmelden)

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.

Vaccinatieronde 30 juni
Op woensdag 30 juni ontvangen inwoners van 18 tot 60 jaar hun tweede vaccinatie
tegen het coronavirus. De afspraken voor deze tweede vaccinatie zijn al vastgelegd bij
het maken van de eerste prikafspraak.
Jongeren met medisch risico
Ook eilander jongeren tussen 12 en 18 jaar met medisch risico kunnen hun eerste
vaccinatie krijgen op woensdag 30 juni. Zij ontvangen een uitnodiging via de huisarts.
Meenemen naar de vaccinatielocatie:
Voor een veilig en vlot verloop van de vaccinatie is het belangrijk dat u:
• een mondkapje draagt en 1,5 meter afstand houdt van anderen;
• kleding draagt waarbij u uw bovenarm gemakkelijk bloot kunt maken;
• een geldig identificatiebewijs bij u heeft;
• de gezondheidsverklaring.
Heeft u geen gezondheidsverklaring? Dan kunt u een nieuwe afhalen bij de balie van het
gemeentehuis.
Voor vragen en afspraken is het belteam van GGD Fryslân weer beschikbaar. Zij zijn
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op woensdag 23 juni t/m vrijdag 25 juni en maandag
28 juni t/m dinsdag 29 juni. De telefoonnummers staan in de uitnodigingsbrief.
Inwoners die deze tweede vaccinatie om welke reden dan ook missen, kunnen op de
vaste wal op een van de locaties van GGD Fryslân, op vertoon van hun uitnodigingsbrief
hun tweede prik halen. U kunt hiervoor een afspraak maken via GGD Fryslân.
Gele boekje
Inwoners van Schiermonnikoog die al één of twee vaccinaties hebben gehad kunnen op
30 juni hun vaccinatieboekje laten stempelen bij de priklocatie in de Stag. Neem hiervoor
het gele boekje, de vaccinatienatiebewijzen en uw identiteitsbewijs mee.
Heeft u nog geen geel boekje? Deze kunt u aanschaffen via www.sdu.nl De boekjes zijn
niet via GGDFryslân te koop.
Bijschrijven in het gele boekje is trouwens niet verplicht. Het is niet noodzakelijk om
hier een geel boekje voor aan te schaffen. Het gele boekje heeft, net als de
registratiebrief die u op de vaccinatielocatie krijgt, geen status als officieel
vaccinatiebewijs. Het Ministerie van VWS werkt aan een fraudebestendig
vaccinatiebewijs voor álle Nederlanders.
Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid: Krijg ik een vaccinatiebewijs
na de prik tegen corona? En hoe zit dat met het gele boekje? | Rijksoverheid.nl
Heeft u vragen aan de gemeente? Stuur dan een e-mail naar
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl

Iedereen een ton
De droge periode is weer aangebroken op het eiland. Dit betekent dat het waterverbruik
weer stijgt, want we geven (tuin)planten water en sproeien het gras. Vind u het ook
zonde om hiervoor schoon drinkwater uit onze duinen te gebruiken? Met subsidie van de
gemeente schaft u nu met korting een regenton aan. Met een regenton kunt u in
periodes met regen een voorraad aanleggen voor de droge periodes. Meer informatie
over onze regeling regenton vindt u op onze website. Zoek op ‘regeling regenton’.

Duurzame warmte: bijeenkomst op 29 juni
Op dinsdag 29 juni van 19.30-21.30 uur wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd
specifiek over het duurzaam verwarmen van uw woning. Wat betekent duurzaam
verwarmen voor u als inwoner? Hoe gaan we duurzaam verwarmen? En wat betekent
dat voor u als inwoner? Meld u voor deze digitale sessie aan via
https://necker.datacoll.nl/yldlpgzoln?l=nl.

In het project Dursum Eilaun werken we samen aan een duurzame toekomst.
We onderzoeken bijvoorbeeld hoe we op andere manieren onze huizen en
gebouwen kunnen verwarmen, uiteindelijk zonder het gebruik van aardgas. Dat
is best een verandering voor iedereen.
Op woensdag 7 juli van 19.00-22.00 uur en donderdag 8 juli van 9.00-12.00 uur
zijn er bijeenkomsten over mogelijkheden hoe we de energietransitie op
Schiermonnikoog vorm kunnen geven. Meld u hiervoor aan via
duurzaam@schiermonnikoog.nl. Deze laatste bijeenkomsten zijn fysiek met
een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

Energieadviseur
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar 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 1 juli 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.
De gemeente Schiermonnikoog betaalt mee aan het Energieadvies op Maat. Wanneer u binnen 12 maanden na het
energieadvies voor minimaal € 1000,- in duurzame maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van het
Energieadviesgesprek (€ 200,-) terug. Lees de voorwaarden op onze website. Op onze website vindt u ook een
filmpje over hoe de energieadviseur te werk gaat.

Uitvoering pilot walviskadaver Waddenzee gaat niet verder
Sinds maart 2020 werkten Rijkswaterstaat, Ministerie van LNV en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) aan
de operationele uitwerking van de pilot Walviskadaver voor natuur en bewustwording. In het Opdrachtgeversoverleg
van PRW op 2 juni zijn de resultaten van deze uitwerking besproken. Gelet op de praktische uitdagingen besloot het
Opdrachtgeversoverleg om geen uitvoering te geven aan deze pilot. Alle relevante informatie die bij elkaar is gebracht
voor de genoemde uitwerking stelt PRW beschikbaar via de website van Programma Rijke Waddenzee.

Huurwoning beschikbaar Van Starkenborghstraat 25
Er komt per 15 juli 2021 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 28 juni 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een seniorenwoning met een netto huurprijs van €
459,79. Inclusief servicekosten van € 5,61 en voorschot zonne-energie à €24,79 komt de bruto huurprijs op €490,19.
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 459,79.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2, waarvan één op de b.g.
12,15 m²
19,37 m²
6,79 m²
Ja
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. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 27 juni 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. Van Starkenborghstraat 25 is een seniorenwoning. Er zijn
twee volwaardige slaapkamers, één boven en één beneden. Er is één badkamer op de begane grond. Er mogen
alleen huishoudens van maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als passend/
geschikt gezien voor woningzoekenden met een medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 06-11747797.

