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Schiermonnikoog wordt aardgasvrij
Schiermonnikoog, 26 oktober 2021 - Het college van burgemeester en wethouders van
Schiermonnikoog besloot vandaag dat zij een aanvraag gaat indienen bij het Ministerie
van Binnenlandse Zaken voor het Programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW).
Samen met haar partners start de gemeente zo met het aardgasvrij maken van
Schiermonnikoog. Met de aanvraag geeft de gemeente een impuls aan de landelijke
verplichting om in 2050 zeven miljoen woningen van het aardgas te halen.
Schiermonnikoog doet een aanvraag voor het programma PAW voor de wijk ‘Nieuw
Dokkum’. De proeftuinen zijn bedoeld om te leren hoe een bestaande woonwijk
succesvol aardgasvrij kan worden. Omdat de wijk bestaat uit een mix van koop- en
huurwoningen, kunnen gemeente, woningbouwcorporatie WoonFriesland en
woningeigenaren leren hoe ze huizen in gezamenlijkheid kunnen verduurzamen. Ook
zoekt de gemeente samenwerking met de eilander energiecoöperatie, bedrijven en
netbeheerder Liander.

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

De woningen in de wijk zijn voor een groot deel niet goed geïsoleerd, waardoor
bewoners het effect van hogere gasprijzen nu al merken. Gezamenlijk isoleren,
besparen en vervolgens aardgasvrij maken zal daarom in deze wijk veel effect hebben
en voor bewoners goed betaalbaar zijn.

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

Het Rijk stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor de proeftuinen. Als het Rijk de aanvraag
honoreert, krijgt de ambitie van onze gemeente een stevige steun in de rug waar
inwoners van profiteren. In het eerste kwartaal van 2022 wordt bekend of het Rijk de
aanvraag honoreert.

Kalender
2 nov
3 nov
9 nov

Technisch vragenuur
Grof huisvuil en oud
papier
Raadvergadering

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.

Bewoners van de wijk Nieuw Dokkum hebben over bovenstaande inmiddels een brief
ontvangen.

College presenteert begroting 2022
Het college biedt de gemeenteraad deze week de
begroting 2022 aan. Hierin staan de verwachte inkomsten
en uitgaven voor het aankomende jaar. In deze nieuwsbrief
vindt u een overzichtspagina waarop u kunt zien waar het
college dit jaar mee aan de slag gaat. De gemeenteraad
vergadert op 9 november over de Begroting 2022. Wilt u de
hele begroting lezen? Ga dan naar onze website.

Technisch vragenuur
De gemeenteraad neemt op dinsdag 9 november een
besluit over de Belastingvoorstellen en de Begroting 2022
van de gemeente Schiermonnikoog.
Op dinsdag 2 november a.s. is er een technisch vragenuur
voor de raadsleden. U kunt hierbij aanwezig zijn als
toeschouwer of het volgen via onze website.
Het technisch vragenuur is om 17.00 uur in de raadszaal.

Pompstation gesloten van 1 tot en met 5 november
Van maandag 1 november 8.00 uur tot en met vrijdag 5 november 16.00 uur is het
pompstation gesloten. Wij adviseren u om tijdig te tanken. Heeft u vragen dan kunt u
contact opnemen met Kornelis Bentum via 0519-535059.

Nieuws uit de huisartspraktijk
Uitnodiging voor de griepprik op vrijdagmiddag 5 november a.s.
De griepprik is bedoeld voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden
door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen.
Als u tot een risicogroep behoort, krijgt u het advies om elk jaar de griepprik te halen. Die
krijgt u dan gratis. De griepprik wordt in de bovenarm gegeven. Wij vragen u hiermee
rekening te houden door uw jas in de wachtkamer vast uit te doen en hieronder korte
mouwen te dragen.

De griepprik is bedoeld voor mensen met:
– een leeftijd van 60 jaar of ouder
– een langdurige hart- of vaatziekte
– een langdurige ziekte van de longen of luchtwegen (bijvoorbeeld astma of COPD)
– diabetes mellitus (suikerziekte)
– een nieraandoening
– een verlaagde weerstand (door een ziekte, een medische behandeling zoals chemotherapie, of medicijnen die de
weerstand verlagen)
– zeer ernstig overgewicht (BMI van 40 of hoger)
– een zwangerschap vanaf 22 weken
Valt u niet binnen de doelgroep en wilt u toch een griepprik? Dan betaalt u zelf voor de griepprik en het geven ervan.
Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze kosten (gedeeltelijk).
Wij verzoeken u vriendelijk, in verband met het coronavirus:
– Thuis te blijven bij klachten van verkoudheid, hoesten, kortademigheid en/of koorts.
– Een mondkapje te dragen als u komt.
– Anderhalve meter afstand te houden in de wachtrij.
– Gesprekken met andere wachtenden zoveel mogelijk te beperken.
– De aangegeven route in het gebouw en de aanwijzingen van de assistenten op te volgen.
– Het zorgcentrum via de hoofdingang te betreden.
– De bovenarm alvast te ontbloten, zodat het vaccineren vlot gebeurt en de rij beperkt blijft.
– Alleen vragen te stellen aangaande de griepvaccinatie en voor andere vragen op een ander tijdstip een afspraak
te maken.
De griepprik zal op vrijdag 5 november a.s. op de volgende tijden worden aangeboden:
Achternaam beginnend met de letter A t/m E: van 13.30 uur tot 13.45 uur
Achternaam beginnend met de letter D t/m I: van 13.45 uur tot 14.00 uur
Achternaam beginnend met de letter J t/m N: van 14.00 uur tot 14.15 uur
Achternaam beginnend met de letter O t/m R: van 14.15 uur tot 14.30 uur
Achternaam beginnend met de letter S t/m U: van 14.30 uur tot 14.45 uur
Achternaam beginnend met de letter V t/m Z: van 14.45 uur tot 15.00 uur
Wij verzoeken u vriendelijk u aan de opgegeven tijden te houden. Indien u de griepprik graag op een andere dag wilt
ontvangen, neemt u dan contact op met de assistenten. Ook voor andere vragen over de griepvaccinatie kunt u
telefonisch contact opnemen met de praktijk (0519-712400).
De praktijk en apotheek zijn op deze middag gesloten, voor spoed zijn wij telefonisch bereikbaar.
Dr. P. Kouwenhoven, huisarts

Zorg & Welzijn
Dag van de Mantelzorg: 10 november 2021
Ook dit jaar zetten we mantelzorgers en andere vrijwilligers in de zorg graag in het zonnetje. Dit doen we natuurlijk op
een aangepaste manier, want door de coronamaatregelen is een gezellig samenzijn dit jaar niet mogelijk. Toch vindt
de gemeente het van groot belang aandacht te besteden aan de Dag van de Mantelzorg. Zonder mantelzorgers en
vrijwilligers in de zorg kunnen wij niet. Wij willen u graag via een kleine presentie bedanken.
Bent u een mantelzorger of vrijwilliger in de zorg? Meld u dan voor 8 november aan. Dan zorgen wij ervoor dat u op
10 november (anders dan gebruikelijk) in het zonnetje wordt gezet.
Opgave kan uiterlijk tot 8 november via:
Brenda Scheper 06-11747822
Marjan Sanou 06-11747797
E-mail: wmo@schiermonnikoog.nl

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.

Bekendmakingen
E zijn geen bekendmakingen deze week.

