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

Coronatest voor toegang mogelijk op Schiermonnikoog
Vanaf zaterdag 25 september is het mogelijk om op Schiermonnikoog
een afspraak te maken voor een coronatest voor toegang om een
coronatoegangsbewijs te krijgen. Een coronabewijs is een negatieve
testuitslag va maximaal 24 uur oud óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat u bent
hersteld van corona. U kunt deze bewijzen gebruiken als: toegangsbewijs voor
evenementen, horeca of om te reizen binnen Europa. Het vaccinatiebewijs dat u bij de
vaccinatie heeft gekregen is geen coronatoegangsbewijs.

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

De testlocatie op Schiermonnikoog bevindt zich in het gemeentehuis (groene voordeur),
Nieuwestreek 5. U moet van te voren een afspraak maken via:
https://afspraak.testenvoortoegang.org/
De testlocatie is geopend van 11.00 tot 15.00 uur. De testen worden uitgevoerd door
Alegriahealth.

Openingstijden:

Heeft u hulp nodig bij het maken van de afspraak? Dan kunt u een whatsapp sturen naar
Sacha Goossens via 06-33371238.

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
24 sep
28 sep
29 sep

SDG-markt
Beeldvormende
raadsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland

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.

Testen bij klachten
Heeft u klachten? Maak dan een afspraak bij de huisarts op Schiermonnikoog via tel.
0800-1202 (GGD) of via de website coronatest.nl

Uniek: uw eigen Schiermonnikoger Paddenstoel
Thijmen Bouwkamp heeft bij het aantreden als
kinderburgemeester van Schiermonnikoog zich als doel gesteld
om zich in te zetten voor een skatebaan op het eiland. Een
ambitieus plan, maar dat mag als je burgemeester bent.
De Gemeente Schiermonnikoog heeft in het voorjaar van 2021
alle paddenstoelen op het eiland vervangen en de "ouden"
geschonken aan de VVV op het eiland. De VVV zal deze
paddenstoelen nu gaan veilen om met de opbrengst een
skatebaan aan te kunnen leggen. De wens van onze
kinderburgemeester voor een skatebaan voor alle kinderen op
het eiland is zo weer een stapje dichterbij.
Vanaf 1 oktober t/m 17 oktober worden 30 paddenstoelen
geveild. U kunt dus eigenaar worden van zo'n uniek object door te bieden tijdens de
online-veiling. Hoe het in zijn werk gaat kunt u lezen op de website van de VVV:
https://www.vvvschiermonnikoog.nl/schiermonnikoog/paddenstoelenactie
De veiling start op 1 oktober om 12.00 uur en eindigt 17 oktober om 20.00 uur.
Speciaal voor de inwoners van ons eiland is er een mogelijkheid om één paddenstoel te
winnen, dit gaat via een loterij. Hoe? Op 6 oktober kunt u in Informatiecentrum Het
Baken een lot van € 5,00 kopen bij de eilander kinderen die aanwezig zijn (alleen
contante betaling mogelijk). Ze zijn van 15.00-17.00 uur aanwezig.
Mocht u door omstandigheden niet naar Het Baken kunnen komen op 6 oktober, laat het
dan weten door vanaf 6 oktober te mailen naar monique@vvvschiermonnikoog.nl of te
bellen met 06-16076730, we kunnen dan een lot naar u toe brengen!

Beeldvormende raadsvergadering 28 september
Op dinsdagavond 28 september a.s. is er een beeldvormende raadsvergadering.
Het programma is als volgt:
19.30-20.30 uur: presentatie transitievisie warmte
2030-19.30 uur: presentatie leer & ontwikkelcentrum (LOC)
Deze vergadering is openbaar en te volgen via de gemeentelijke website en
Schiermonnikoog TV. De publieke tribune is ook weer open. Als u belangstelling heeft
om plaats te nemen op de publieke tribune dan moet u zich aanmelden bij de griffier (0611705296).

Webinar terugkijken: Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst
Vorige week vond het provinciale webinar Hoe laadt Fryslân zich op voor de toekomst plaats. Heel Nederland zit in
een energietransitie. Dit betekent dat we afstappen van fossiele brandstoffen en overstappen naar brandstoffen uit
duurzame bronnen. Dat roept vragen op: geldt dat ook voor mij? Waar moet ik beginnen, enz. Het webinar ging over
die vragen. Het webinar is nu terug te kijken op: https://webinar.geocast.live/hoe-laadt-fryslan-zich-op-voor-detoekomst/

Duurzame ontwikkelingsdoelenmarkt: vrijdag 24 september
Op vrijdag 24 september organiseren we een markt rondom de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). U bent van
harte welkom tussen 13.00 en 16.00 uur op het Willemshof en het grasveld voor het gemeentehuis. We beginnen de
dag, net als veel andere gemeenten, met het hijsen van de SDG-vlag voor het gemeentehuis. Kijk ook op
https://www.17doelendiejedeelt.nl/

Huurwoning beschikbaar Bouwes Tieuwn 4
Er komt per eind november 2021 (of eerder in overleg) een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven.
Uw inschrijving dient voor maandag 4 oktober 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een seniorenwoning met
een netto huurprijs van € 633,25. Inclusief servicekosten van € 5,61 komt de bruto huurprijs op € 638,86. Komt u in
aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 633,25.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

2, waarvan één op de begane grond
13,35 (b.g.) en 22,74 m²
23,35 m²
11,66 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 3 oktober 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. Bouwes Tieuwn 4 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.

Zorg & Welzijn
Coronabewijs voor activiteiten Zorg en Welzijn
Voor een aantal activiteiten van Zorg en Welzijn heeft u een coronabewijs en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een
toegangsbewijs gebruiken voor evenementen, horeca of om te reizen binnen Europa.
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig met het downloaden van de app of het printen van een bewijs? Dan kunt u op woensdag 29
september tussen 10 en 12 uur langskomen in het Koningshuis. Neemt u dan uw identiteitsbewijs en eventueel uw
digidcode mee. Heeft u nog geen Digid? Ook dat kunnen wij voor u regelen. Heeft u de activeringscode voor Digid
thuis ontvangen? Neemt u deze dan ook even mee.
Het vaccinatiebewijs dat men bij de vaccinatie heeft gekregen is geen coronatoegangsbewijs.

Huiskamer Koningshuis gesloten op 30 september en 6 oktober
Donderdag 30 september en woensdag 6 oktober is de huiskamer van het Koningshuis gesloten.

Eten bij Van der Werff
Wanneer: Woensdag 6 oktober eten bij van der Werff.
Aanvang : 11.45 uur
Hoofdgerecht met een consumptie € 8,00
Aanmelden kan tot dinsdag 5 oktober 14.00 uur bij Brenda Scheper 06-11747822.
Denkt u aan uw coronatoegangsbewijs.
Het Koningshuis is woensdag 6 oktober vanaf 11.30 gesloten i.v.m. bovenstaande activiteit.

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
Omgevingsvergunning aanvraag
• Langestreek 9 - interne verbouwing/verduurzamen woning (zaaknummer 2021.0074)
• Martjeland 2 - verbouw woning (zaaknummer 2021.0069)
• Middenstreek 5 (overtuin) - plaatsen overkapping in de overtuin (zaaknummer 2021.0076)
• Buterblom 11 - het wijzgen van de dakkapel en de loggia (zaaknummer 2021.0070)
• Louwvlakte 2 - het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0072)
• Heereweg 10 - Het brandveillig gebruiken van het pand (zaaknummer 2021.0068)
• Rijspolder 96 - vervangen van het dak (zaaknummer 2021.0067)

Omgevingsvergunning verleend
• Middenstreek 7a/Voorstreek 6 - Het afwijken van de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van een winkelfunctie
in een deel van de begane grond (zaaknummer 2021.0037). Het besluit is op 16september 2021 aan aanvrager
verzonden.
• Martjeland 7 - Het kappen van een dode boom (zaaknummer 2021.0059). Het besluit is op 16 september 2021 aan
aanvrager verzonden.
• Nieuwestreek 7 - Het gebruik van het pand ten behoeve van detailhandel (zaaknummer 2021.0054). Het besluit is op 16
september 2021 aan aanvrager verzonden.
• Rijspolder 73 - Het vergroten van de recreatiewoning, het aanbouwen van een bijgebouw met overkapping (zaaknummer
2021.0020). Het besluit is op 9 juli 2021 aan de aanvrager verzonden.
Omgevingsvergunning - Intrekking aanvraag
• Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is ingetrokken door de aanvrager:
Middenstreek 28 - Het aanbrengen van dakisolatie aan de buitenzijde (zaaknummer 2021.0019).
Evenementenvergunning Wad Triathlon
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de Wad Triathlon
Schiermonnikoog.
Evenementenvergunning Eilandvijfdaagse
De Burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de
Eilandvijfdaagse, waarbij er op 13 augustus 2021 een wandeltocht plaatsvindt op Schiermonnikoog.
Evenementenvergunning Het losse land
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren Het losse land tussen
11 en 19 september op Schiermonnikoog, waarbij verschillende activiteiten plaatsvinden op het eiland.
Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar diegene volgens de basisregistratie
personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bijhouden van de
persoonslijsten van deze persoon op te schorten. De persoon wordt uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar
een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en is vanaf de datum van het besluit niet meer actueel
ingeschreven in Nederland.
Naam: Vahle. MWP
Geboortedatum: 07-02-1962
Datum voornemen: 16-8-2021
Uitschrijven naar: onbekend
Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de afdeling
burgerzaken van de gemeente Schiermonnikoog via postbus20@schiermonnikoog.nl of telefoonnummer (0519) 535050.
Waarom deze bekendmaking
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is
verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te
doen bij de woongemeente.
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande persoon geen documenten
(reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander vorm van een uitkering of
financiële ondersteuning kan worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk
om op het juiste adres ingeschreven te staan.
Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve
uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan een dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende
bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, Postbus 20, 9166 ZP,
Schiermonnikoog.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Als onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de
bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank NoordNederland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD, Groningen. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn
griffiekosten verbonden.

