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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 okt
6 okt
12 okt

Paddenstoelenveiling start 1 oktober
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 Thijmen voor een skatebaan voor alle
kinderen op het eiland is zo weer een stapje dichterbij.
Online-veiling
Van 1 oktober t/m 17 oktober worden 32 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. Daar staat
ook de link naar de veiling. 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!

Start veiling
paddenstoelen
Oud papier en grof
huisvuil
Raadsvergadering

Testen voor toegang

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.

Heeft u een coronatoegangsbewijs nodig voor horeca of een evenement? U kunt zich
laten testen op Schiermonnikoog. De testlocatie bevindt zich in het gemeentehuis
(groene voordeur), Nieuwestreek 5. U moet van te voren een afspraak maken via:
https://afspraak.testenvoortoegang.org/
Meer informatie
Testen voor toegang: www.testenvoortoegang.org , helpdesk via 088-7770809.

Reis door het noorden van 2121
Klimaatverandering daagt ons uit op een andere manier naar onze omgeving te kijken.
Wat betekent dit voor ons landschap in 2121? Acht ontwerpbureaus maakten voorstellen
voor een toekomstige inrichting van het noorden van
Nederland, onder andere van Schiermonnikoog. Deze
ontwerpen zijn in de tentoonstelling 'Sponsland' tot
verbeelding gebracht en (in gedeelten) te zien van
september tot eind december. De gehele tentoonstelling
is van 5-7 november te zien in Groningen.
Landschapsarchitectenbureau LAMA maakte een
ontwerp voor Schiermonnikoog en gaf hierover vorige
week een lezing in het Dorpshuis. Het hele verhaal van
Zoetwaterbel Schiermonnikoog is terug te vinden op
www.sponsland.nl. De data van de rondreizende
tentoonstelling zijn te vinden op onze website.

Raadsvergadering 12 oktober 2021
Op dinsdag 12 oktober 2021 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
4.
Besluitenlijst van de vergadering van 21 september 2021
5.
Mededelingen

6.

Besluitvormend deel
Zomernota 2021

7.

Oordeelsvormend deel
Huisvesting Leer en ontwikkelcentrum

8.
9.
10.
11.
12.

Lijst van ingekomen stukken
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Sluiting

Alle raadsstukken zijn te raadplegen via www.schiermonnikoog.nl, onder het kopje Raadsvergadering.
De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via www.schiermonnikoog.nl, kopje Raadsvergadering, en via
Schiermonnikoog TV. Belangstellenden voor de publieke tribune moeten zich vooraf aanmelden bij de griffier.
Ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene die van dit recht gebruik wil
maken, meldt dit vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, via telefoonnummer 06-11705296.

Zorg & Welzijn
Huiskamer Koningshuis gesloten op 30 september en 6 oktober
Donderdag 30 september (hele ochtend) en woensdag 6 oktober (vanaf 11.30 uur) 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.

Klaverjassen in huiskamer Koningshuis
De eerste klaverjasochtend in het Koningshuis was zeer geslaagd.
Wilt u ook klaverjassen op de maandagochtend neem dan contact op met Brenda Scheper 06-11747822

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
Veerweg 4- vervangen van de kantoorunit (zaaknummer 2021.0077)
Omgevingsvergunning - Intrekking aanvraag
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend dat onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is ingetrokken door de aanvrager:
Louwvlakte 2 - vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0057).
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Schiermonnikoog
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering van 21 september 2021 de Verordening beslistermijn
schuldhulpverlening gemeente Schiermonnikoog vastgesteld.

