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Verschijning nieuwsbrief

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.

Op vrijdag 23 juli en vrijdag 30 juli is de afdeling burgerzaken gesloten. U kunt op die
dagen geen producten burgerzaken aanvragen of afhalen.

Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Afdeling burgerzaken gesloten op 23 en 30 juli

Vaccinaties jeugd 12-18 jaar

Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11091410

Op vrijdag 6 augustus krijgen de jongeren van 12-18 jaar hun tweede
vaccinatie tegen het coronavirus. De priklocatie is de huisartsenpraktijk in
het zorg- en medisch centrum aan de Van Starkenborghstraat. De
jongeren ontvangen bericht via de huisartsenpraktijk over het exacte
tijdstip.

Openingstijden:

KNRM Lifeguards op Schiermonnikoog

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
4 aug
17 aug

Grof huisvuil en oud
papier
Raadsvergadering

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.

Van begin juli tot begin september houden de KNRM Lifeguards dagelijks toezicht
dagelijks van 10:00 - 18:00 uur op het Noordzeestrand bij paal 6 en in de zee. Verder
verlenen zij eerste hulp bij ongelukken
(EHBO) en herenigen verloren kinderen met
hun familie.
Het bewaakte strand met reddingspost is te
vinden bij paal 6, strandovergang bij
strandpaviljoen de Marlijn.
Meer informatie over de lifeguards, muien en
wat te doen in geval van nood kunt u vinden
op de website van de KNRM:
https://www.knrm.nl/redden-enhelpen/strandinformatie

Herhaalde oproep subsidie voor de culturele sector
Het Rijk heeft de gemeente een bijdrage van € 13.000,- gegeven voor coronasteun aan
de culturele sector. Met deze bijdrage geven wij de cultuursector op Schiermonnikoog
een steuntje in de rug. We willen iedereen die met kunst en cultuur bezig is
aanmoedigen om weer aan de slag te gaan en de culturele draad weer op te pakken.
U kunt subsidie aanvragen voor alle mogelijke activiteiten en het maken van een goede
doorstart. U kunt een aanvraag doen voor het inrichten van een expositie of het
organiseren van een optreden. Het kan ook gaan om de kosten van materialen of de
kosten die te maken hebben met het opstarten van repetities of lessen. Het gaat ons
erom dat u weer aan de slag kunt met een steuntje in de rug van de gemeente.
Iedereen die zich met kunst en cultuur bezighoudt, of dat nu als liefhebber, vrijwilliger,
amateur of als professioneel kunstenaar is, kan een aanvraag doen.
Aanvraag indienen
U kunt uw aanvraag indienen door een e-mail te sturen aan
postbus20@schiermonnikoog.nl met als onderwerp: subsidie cultuursector. Doe dit voor
1 augustus 2021.
Stuur bij uw aanvraag het volgende mee:
1) contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon
2) een korte omschrijving waarvoor u de subsidie aanvraagt
3) een begroting van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten
4) het verwachte aantal bezoekers en/of deelnemers
5) de datum of data waarop u het project wilt laten plaatsvinden
Vragen
Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar
postbus20@schiermonnikoog.nl.

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2021
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 66,75 per jaar. De student ontvangt de vergoeding
over het kalenderjaar 2021.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
• De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
• In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
• De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op www.schiermonnikoog.nl. Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student.
U hoeft het bericht van DUO inzake het recht op reisproduct niet meer mee te sturen.
In 2021 controleren we via een koppeling met DUO of er recht bestaat op het studentenreisproduct en wat de periode
van dit recht is
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555, via de chat op whatsapp
06-14458728 of via de mail info@ameland.nl

Zorg & Welzijn
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
De maatschappelijk werkster is van 26 juli t/m 6 augustus afwezig. Heeft u vragen, dan kunt u bellen met het
algemeen telefoonnummer 088-5335335. Een collega zal de vraag dan beantwoorden.

Bekendmakingen
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK3) gemeente Schiermonnikoog
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 29 juni 2021
de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Schiermonnikoog vastgesteld.
Omgevingsvergunning - Verleend
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:
Torenstreek 20 - Het verbouwen van het pand ten behoeve van een tijdelijke woonruimte (zaaknummer 2021.0048). Het
besluit is op 13 juli 2021 aan aanvrager verzonden.
Rijspolder 74 - Het veranderen en vergroten van recreatiewoning (zaaknummer 2021.0041). Het besluit is op 13 juli 2021
aan aanvrager verzonden.
Langestreek om de Noord 16 - Het plaatsen van een erfscheiding in overtuin (zaaknummer 2021.0033). Het besluit is op 2
juli 2021 aan aanvrager verzonden.
Middenstreek 2 - Het realiseren van woonfunctie voor kamergewijze verhuur voor personeelshuisvesting (zaaknummer
2021.0035). Het besluit is op 13 juli 2021 aan aanvrager verzonden.
Paaslandweg 1 - Het kappen van een boom (zaaknummer 2021.0050). Het besluit is op 13 juli 2021 aan aanvrager
verzonden.

Omgevingsvergunning - geweigerd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben geweigerd:
Langestreek om de Noord 16 - het aanleggen van verharding en het rooien en aanbrengen van beplanting
(zaaknummer 2021.0034). Het besluit is op 2 juli 2021 aan aanvrager verzonden.
Officiële publicaties kunt u inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

