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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

Dursum Eilaun: Studiereis Samsø
Vorige week woensdag 29 september t/m vrijdag 1 oktober reisden we met een groep
van 14 personen af naar het Deense eiland Samsø. Dit eiland is er in 10 jaar tijd in
geslaagd om energieneutraal te worden.
De groep bestond uit enkele inwoners, raadsleden, beleidsmedewerkers duurzaamheid,
wethouder en burgemeester. Doel van het bezoek was om inspiratie te halen en kennis
op te doen van de ervaringen en ontwikkelingen op het Deense eiland. De groep heeft
een ontzettend nuttige maar ook leuke reis gehad, waarbij er goede gesprekken zijn
gevoerd met onze Deense collega’s en met elkaar.
We kijken er naar uit om deze ervaringen met u te delen en samen te bekijken hoe we
deze kunnen inzetten in onze eigen route naar een Dursum Eilaun. Er volgt daarom nog
een verslag van onze reis op onze website. We kondigen dit natuurlijk aan in de
nieuwsbrief.
Binnenkort willen we graag deze tweede fase van het project Dursum Eilaun samen met
u afronden. Hoe gaan we nu samen concrete stappen zetten? Op korte termijn ontvangt
u hiervoor een uitnodiging.

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
12 okt

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.
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.

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.
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
Toelichting:
In 2021 controleren we via een koppeling met DUO of er recht bestaat op het
studentenreisproduct en wat de periode van dit recht is.

Junior Energiecoach op Schiermonnikoog
Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Het gratis spel Junior
Energiecoach daagt de eilander jeugd en hun gezin uit. Vijf weken lang ontdekken de kinderen met challenges,
puzzels en spelletjes, waar iedereen op kan besparen. Alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisschool Yn de
Mande op Schiermonnikoog doen mee. Het project wordt gefinancierd door de gemeente Schiermonnikoog in het
kader van de Regeling Reductie Energieverbruik.

Schiermonnikoog Fietsstad 2022?
Wordt Schiermonnikoog Fietsstad van 2022? In 2020 kreeg Schiermonnikoog een eervolle
vermelding als beste fietseiland. Op Schiermonnikoog hebben we 35 km aan fietspaden door
dorp, duinen, kwelders en langs het wad. Bij eilanders en toeristen staat de fiets op nummer 1.
Bent u ook van mening dat Schiermonnikoog een echt fietseland is? Ga dan naar www.fietstad.nl
en vul de enquête in.
Alle gemeenten in Nederland doen automatisch mee met de verkiezing.

Militaire oefening
Van 18 t/m 22 oktober 2021 vindt er een militaire oefening plaats op en nabij het oefenterrein de Marnewaard en in de
provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen
aansturen.
Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten
Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘ documenten’ ,
of op NOS teletekst pagina 766.
Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is
het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.
Schaderegeling:
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van
zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030 – 2180420,
jdvclaims@mindef.nl

Zorg & Welzijn
Huiskamer Koningshuis
De huiskamer van het Koningshuis is open voor alle eilanders. Van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 13.00
uur. Loopt u eens gezellig binnen, de achterdeur is open en de koffie bijna klaar.

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
Rechtbankuitspraak: alsnog een omgevingsvergunning verleend voor een berging in de overtuin bij de
woning Middenstreek 17
Op 25 juli 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd om een berging in de overtuin behorende bij de woning
aan Middenstreek 17 te legaliseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft de vergunning - ook na
bezwaar - geweigerd (zaak nr. 2019.0060).
De rechtbank Noord-Nederland heeft in de uitspraak van 22 september 2021 bepaald dat de omgevingsvergunning
toch wordt verleend. De uitspraak van de rechtbank komt in de plaats van de besluiten van het college van
burgemeester en wethouders.
Omgevingsvergunning - Ontwerpbesluit (Heereweg 12)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
De gemeente is van plan om een omgevingsvergunning (uitgebreid) te verlenen. De vergunning is aangevraagd voor
Schiermonnikoog, Heereweg 12, het brandveilig gebruiken van het pand (ontwerpbesluit is verzonden op 1-10-2021).

