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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

Eilander jeugd ook gevaccineerd
Het vaccinatieteam van GGD Fryslân was op woensdag
30 juni aanwezig met een prikteam op het eiland om onze
inwoners van 18 tot 60 jaar te vaccineren.
Net na het middaguur kwam het bericht van de
Rijksoverheid dat ook de jongeren vanaf 12 jaar zich
kunnen laten vaccineren als zij dat willen. Na een snelle
belronde werden alle ouders geïnformeerd en kon het
vaccinatieteam doorprikken. Ruim dertig jongeren tussen 12
en 18 jaar ontvingen hun eerste prik.
Het vaccineren op Schiermonnikoog is mogelijk gemaakt
door een hechte samenwerking tussen GGD Fryslân,
Huisartsenpraktijk Schiermonnikoog, Thuiszorg Het Friese
Land, BMS, KNRM, ANWB, Kijlstra Ambulancezorg en
gemeente.

Ivan ontvangt zijn 1e prik van
doktersassistente Inge Luit

Als dank ontvingen alle vrijwilligers een presentje van burgemeester Ineke van Gent.

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
6 jul
7 jul
7 jul
7-8 juli

Raadsvergadering
Grof huisvuil en Oud
papier
Inloopspreekuur
WoonFriesland
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.

Asfaltering voetpad en fietspad Veerweg
Volgende week zal het asfalt op het voetpad en het fietspad op de Veerdam (vanaf
Veerweg 8 tot de parkeerplaats Veerhaven) worden vervangen voor nieuw asfalt. De
planning van de werkzaamheden is als volgt:
• Maandag 5 juli wordt - frezen oude asfalt op het voet- en fietspad
• Woensdag 7 juli - aanbrengen nieuw asfalt op het voet- en fietspad
• Donderdag 8 juli – aanbrengen nieuwe belijning.
Na de zomervakantie wordt het asfalt van het fietspad voorzien van een rode slijtlaag (dit
kan niet eerder omdat het nieuwe asfalt een aantal maanden in gebruik moet zijn
geweest voordat de slijtlaag wil hechten op het nieuwe asfalt).
Bereikbaarheid veerboot
Fietsers en voetgangers kunnen de veerboot gedurende de werkzaamheden (van 5 tot 8
juli) bereiken via de rijbaan op de Veerdam.
Meer informatie
Voor vragen over planning en andere praktische zaken kunt u contact opnemen met de
heer K. Bentum, toezichthouder gemeente, telefonisch via 06-23628896 of per e-mail
k.bentum@schiermonnikoog.nl

Gasbedrijf moet maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen
Burgemeester Ineke van Gent van de gemeente Schiermonnikoog riep gasbedrijf ONEDyas afgelopen dinsdag op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en niet
te gaan boren naar gas in het gasveld ten noorden van Schiermonnikoog. De
burgemeester deed deze oproep tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van het
bedrijf. Ze gaat ook graag in gesprek met de investeerders van het bedrijf.

Burgemeester Van Gent: “in plaats van een klein gasveld leeg te pompen in het unieke onderwatergebied Borkumse
Stenen, nabij Nationaal Park Schiermonnikoog en UNESCO-werelderfgoed De Waddenzee zouden investeerders hun
geld moeten steken in energieprojecten die op de lange termijn duurzaam zijn.”
Cumulatieve effect ook zorg provincie
Daarnaast wees de burgemeester op het cumulatieve effect van industriële activiteiten nabij Schiermonnikoog en de
Waddenzee. Hoewel de Waddenzee is erkent als uniek natuurgebied vindt er nog steeds gas- en zoutwinning plaats,
dreigen kabels Schiermonnikoog en de Waddenzee te doorboren en dreigt er dus nieuwe gaswinning bij
Schiermonnikoog. De provincie Fryslân deelt deze zorg om de cumulatieve effecten. Gedeputeerde Staten en de
gemeente Schiermonnikoog sturen hierover vandaag (donderdag 1 juli 2021) een brief aan de minister van
Economische Zaken en Klimaat.
Afvinken
Na herhaaldelijk verzoek van ONE-Dyas stemde burgemeester Van Gent in met een gesprek met de CEO en andere
vertegenwoordigers van het bedrijf. Burgemeester Van Gent: “Ik voel me een vinkje dat afgetikt moest worden. ONEDyas moet in gesprek met stakeholders, maar ze luisteren niet naar de bezwaren en doen niet anders dan hun eigen
belang nogmaals naar voren te brengen. Gas winnen is niet meer van deze tijd, heeft geen toekomst en moet zeker
niet gewonnen worden in kwetsbare natuurgebieden. Het zou beter zijn als de investeerders achter ONE-Dyas hun
kapitaal inzetten voor duurzame ontwikkelingen die maatschappelijk wel relevant zijn. Gaswinning in een kwetsbaar
gebied levert geen bijdrage aan het collectieve belang, individuele verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Daar
wil ik graag met betrokkenen over in gesprek.”
Het productieplatform en de boorputten zijn gepland op en nabij kwetsbare natuur. Dit is in strijd met eerdere beloftes
van het ministerie van Economische Zaken. In 2014 schreef toenmalig minister Kamp in een reactie naar aanleiding
van een geplande proefboring: “indien er een specifieke reden is om het gas uit een klein veld niet te winnen, zoals
bijvoorbeeld schade aan de natuur, dan zal gaswinning daar niet plaatsvinden.”
Met het plaatsen van een productieplatform in onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen en in de directe nabijheid
van een succesvol uitbreidend project om platte oesters terug te brengen in dit deel van de Noordzee, breekt het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat helaas die belofte. One-Dyas leek het nogal hinderlijk te vinden dat de
oesterbank nou net op de gasbel lag. De wereld op zijn kop.
Gesprek investeerders en aandeelhouders
Begin juni schreef het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog een pittige zienswijze op de,
door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgestelde, ontwerpbesluiten voor gaswinning in dit gebied.
De burgemeester herhaalde de bezwaren en deed een beroep op het bedrijf om een andere weg in te slaan en af te
zien van deze gaswinning in een gebied grenzend aan het Unesco Werelderfgoed. De CEO van ONE-Dyas heeft
toegezegd het verzoek van de burgemeester om in gesprek te gaan met de investeerders en aandeelhouders over te
brengen. Zij gaat er van uit dat de handschoen wordt opgepakt en dat haar uitnodiging wordt aangenomen.
Het laatste woord is hier nog niet over gesproken…

Raadsvergaderingen op nieuwe plek
Raadsvergaderingen kunt u vanaf nu volgen via www.schiermonnikoog.nl onder het kopje Raadsvergadering. Op
deze plek staan ook de raadsstukken. Hier vindt u ook de raadsstukken. De site bestuur.schiermonnikoog.nl is uit de
lucht. Het archief van alle raadsvergaderingen wordt binnenkort ook toegevoegd.

Tijdelijk gebruik oude Bezoekerscentrum
Met het openen van Informatiecentrum Het Baken is het Bezoekerscentrum aan de
Torenstreek leeg komen te staan. Op termijn zal het Bezoekerscentrum een nieuwe
permanente bestemming krijgen. In de tussentijd wil de gemeente graag ruimte
bieden aan initiatieven voor tijdelijk gebruik van het pand. Kijk op onze website voor
meer informatie en de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen.

Bijeenkomst Dursum Eilan
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 bijeenkomsten zijn fysiek met een beperkt aantal beschikbare plaatsen.

Huurwoning beschikbaar Oosterreeweg 14
Er komt per 16 augustus 2021 een sociale huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving
dient voor maandag 19 juli 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een bovenwoning met een netto huurprijs van
€ 444,81. Inclusief servicekosten van € 13,11 plus het voorschot zonne-energie van € 23,47, komt de bruto huurprijs
op € 481,39. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over de netto huurprijs.

Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2
12,19 en 13,65 m²
18,90 m²
7,16 m²
Ja
Ja
balkon

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 18 juli 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. Oosterreeweg 14 is een woning op de eerste verdieping en is
bereikbaar via een galerij.

Toelage uitwonende studenten
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van
maximaal €163,82 per maand. Het betreft de leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen.
Ook studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) komen
hiervoor in aanmerking. Bij een inkomen lager dan € 37.080,70 ontvangt u de maximale toelage. Is uw iets inkomen
hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af.
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.
Aanvragen toelage
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar 2021/2022 moet voor 1 maart 2022 bij de gemeente binnen zijn.
Bij het aanvraagformulier moeten ook een aantal bijlagen ingeleverd worden:
▪
▪
▪

Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft
ingevuld;
Een inkomens verklaring van de belastingdienst van het kalenderjaar 2019 waar uw verzamelinkomen uit blijkt. Op
te vragen bij de belastingdienst via
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring

De gemeentelijke toelage kan digitaal worden aangevraagd via onze website www.Schiermonnikoog.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen het telefoonnummer 0519 555 555 of info@ameland.nl

Zorg & Welzijn
Koffieochtend 8 juli in de bloementuin van Natuurmonumenten
Op donderdag 8 juli om 10 uur is de koffieochtend in de bloementuin van Natuurmonumenten. Terwijl u geniet van de
koffie met gebak vertelt de boswachter over de bloementuin. Na de koffie mag u een bosje bloemen plukken om mee
naar huis te nemen. Lijkt u dit ook gezellig? U bent u van harte welkom.
Graag van te voren opgeven bij ouderenwerker Brenda Scheper via 06-11747822 of welzijn@schiermonnikoog.nl

Maatschappelijk werk
Wilt u een afspraak maken met maatschappelijk werk? Dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werkster,
Yvonne Kolster via 088-5335353 of u kunt een e-mail zenden naar info@smwf.nl. Kijk voor meer informatie op de
website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl

Bekendmakingen
Aisterbun 17
Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen/vergroten van de woning met de activiteit: Bouwen (28-06-2021)
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.

