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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
3 nov
4 nov
9 nov

Grof huisvuil en oud
papier
Energieadviseur
Raadsvergadering

Paddenstoelen
De Gemeente Schiermonnikoog heeft in het voorjaar van
2021 alle paddenstoelen op het eiland vervangen en de
"oude" geschonken aan de VVV op het eiland.
VVV Schiermonnikoog heeft de ANWB-paddenstoelen
geveild voor het goede doel. De opbrengst van de veiling,
ruim € 22.000,--, wordt geschonken aan de jeugd van
Schiermonnikoog om zo hun wens om een skatebaan op
het eiland te realiseren een stukje dichterbij te brengen.
Een geweldige actie van de VVV op ons eiland.
De verloting van de paddenstoel voor inwoners is
gewonnen door Auke van der Veer. Trots namen Auke en
zijn moeder Klasiena de paddenstoel in ontvangst.
Winnaar Auke met zijn moeder
Klasiena

Skatebaan
Om de skatebaan te kunnen realiseren is naast de opbrengst van de veiling een
subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente en bij het Iepen Mienskipfûns van de
provincie Fryslân.

Wie verdient een lintje?
Kent u iemand die in de gemeente Schiermonnikoog woont en een lintje verdient?
Iemand die zich al jarenlang inzet als vrijwilliger? Iemand die zich op bijzondere wijze
inzet voor onze samenleving? U kunt u deze persoon voordragen voor een lintje.
Maak een afspraak met Jacqueline Frijters via j.frijters@schiermonnikoog.nl of via 0519535063. In een voorgesprek loopt zij samen met u de voordracht en de procedure door.
Er zal vertrouwelijk met de gegevens worden omgegaan.

Wegwerkzaamheden
Kijk voor meer informatie op
www.schiermonnikoog.nl of volg de
gemeente via
www.twitter.com/GemeenteSchier

Woensdag 3 november aanstaande gaat fa. Schagen onderhoud plegen aan het asfalt
op de Heereweg en de Veerweg. U kunt enige hinder ondervinden tijdens de
werkzaamheden.

Online aanmelden grof afval

U kunt de nieuwsbrief ook digitaal
ontvangen door een e-mail te
zenden naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
o.v.v. aanmelden nieuwsbrief.

Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een
blok ‘Afval, grof huisvuil’. U vult het formulier in onder ‘direct regelen’ en krijgt een
ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de ontvangstmelding staat
wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.

Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.

Energieadviseur

Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet
beginnen? Laat dan een Energieadvies op Maat maken door een energieadviseur. Het
advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan particuliere recreatiewoningbezitters
De adviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van uw woning. Hij of zij kijkt
bijvoorbeeld naar uw dak, gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de
verwarming. Na het gesprek ontvangt u een rapport met daarin een plan van aanpak en
de geschatte besparing.
Op 4 november is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak voor een
Energieadvies op Maat door een e-mail te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl
of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een e-mailbevestiging met daarin het tijdstip
waarop de adviseur bij u langskomt. De energieadviseur is elke maand op
Schiermonnikoog.
De gemeente Schiermonnikoog betaalt mee aan het Energieadvies op Maat. Wanneer u
binnen 12 maanden na het energieadvies voor minimaal € 1000,- in duurzame
maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van het Energieadviesgesprek (€ 200,-)
terug. Lees de voorwaarden op onze website.

Testen voor toegang
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/
De testlocatie is open tussen 13.00 en 15.00 uur.
Meer informatie
Testen voor toegang: www.testenvoortoegang.org , helpdesk via 088-7770809.

Waarschuwing buurtapp Nextdoor
Deze week zijn er bij onze inwoners brieven bezorgd van Nextdoor. In deze brief wordt u uitgenodigd om lid te worden
van Nextdoor. Deze buurtapp is in opspraak wegen identiteitsfraude.
Het lijkt alsof een buurtgenoot u uitnodigt om lid te worden. Als u lid wordt geeft u toestemming om persoonlijke
gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden en mag Nextdoor uw gegevens delen. Het is onduidelijk wat er
precies met de gegevens gedaan wordt. Denk dus altijd goed na voordat u uw persoonlijke informatie deelt.

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.

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
Omgevingsvergunning – Verleend
• Middenstreek 16 - Het kappen van een boom (zaaknummer 2021.0066). Het besluit is op 22 september 2021 aan
aanvrager verzonden.
• Willem Dijkstraat 12 - Het veranderen en vergroten van de woning (zaaknummer 2021.0061). Het besluit is op 15
oktober 2021 aan aanvrager verzonden.

