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Boostervaccinatie voor inwoners van 60+, zorgpersoneel en kwetsbaren
Op woensdag 8 december kunnen inwoners van Schiermonnikoog van 60 jaar en ouder
een boosterprik krijgen tegen het coronavirus.
Wie hiervoor in aanmerking komt, ontvangt binnenkort een uitnodigingsbrief van de
gemeente Schiermonnikoog. In deze brief staat het telefoonnummer om een afspraak te
maken voor een vaccinatie.
Een boostervaccinatie is een extra prik, een stimulans, om de bescherming tegen
COVID-19 op peil te brengen. Dit helpt tegen ernstige ziekte en sterfte door het
coronavirus. De boostervaccinaties zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen van 60
jaar en ouder die thuis wonen of in een zorginstelling. Ook zorgmedewerkers krijgen een
boostervaccinatie aangeboden. Mensen van 60 jaar en ouder zijn als eerste aan de
beurt en ontvangen dan ook als eerste een uitnodigingsbrief.
Inwoners die een uitnodiging hebben ontvangen via hun specialist mogen ook op 8
december ook hun derde prik halen op het eiland. Zij moeten hiervoor het landelijke
telefoonnummer van de GGD bellen: 0800-7070.
Nog geen vaccinatie gehad?
Daarnaast is er voor inwoners die nog geen vaccinatie hebben gehad maar dit nu toch
graag willen de mogelijkheid om de vaccinatie alsnog te krijgen. Zij kunnen een afspraak
maken via het landelijke telefoonnummer van de GGD. Bel dan met de GGD via 0800 –
7070.
Meer informatie plaatsen wij volgende week in de nieuwsbrief.
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Op 11 november is het Koningshuis officieel geopend door commissaris van de Koning
drs. A.A.M. Brok en burgemeester Ineke van Gent.
De gebruikers van het Koningshuis onthulden het door de gemeente en provincie
aangeboden cadeau: een fraai naambord bij de voordeur. ‘Gratia Susanna Stachouwer’
bood vervolgens de scharen aan waarmee het lint tot opening werd doorgeknipt.
Het Koningshuis is een prachtige locatie midden in het dorp waar cultuurhistorische
vereniging ‘t Heer en Feer, schildersclub De Kwast en de huiskamer van Zorg en Welzijn
van de gemeente samen gehuisvest zijn. ’t Heer en Feer zal als hoofdhuurder het pand
gebruiken voor museale activiteiten.
De exposite van het ‘t Heer en Feer wordt op een later tijdstip opengesteld voor publiek.
Het Iepen Mienskipsfûns van de provincie en de gemeente hebben financieel
bijgedragen aan het project.

Verlenging inschrijving woningzoekende
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, moet deze inschrijving voor
1 januari 2022 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die zich na 1 september 2021 hebben ingeschreven hoeven
dit jaar nog niet te reageren, vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom verlengen?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier kunnen wij nagaan wie er nog actief
op zoek is naar een woning. U behoudt uw plaats op de lijst van woningzoekenden. Ook eventuele wijzigingen in uw
(woon)situatie kunt u zo kenbaar maken. Aan verlenging zijn geen kosten verbonden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een verlengingsformulier. Dit formulier moet u online invullen en vindt
u onder ‘direct regelen’ op onze website (product Woningzoekende verlengen inschrijving Schiermonnikoog).
Op het formulier kunt u ook een voorkeur voor een soort woning aangeven. Het gaat hier om een voorkeur. U kunt
ook voor andere woningen in aanmerking komen.
In verband met het passend toewijzen van woningen, hebben wij van u actuele inkomensgegevens nodig. U kunt
deze opvragen bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Vraagt u naar een ‘Inkomensverklaring’. Alle
aan ons verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2022, dan verwijderen wij u van de lijst van woningzoekenden. U moet zich dan weer
opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Christy Hagen, telefoon (0519)-535050 of e-mail
c.hagen@schiermonnikoog.nl.

Energieadviseur
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 16 december 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 emailbevestiging 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.

Meetwerkzaamheden Schiermonnikoog
Elke Nederlandse gemeente is wettelijk verplicht de topografische kaart van haar grondgebied actueel te houden.
Een actuele kaart is namelijk van belang voor het beheer van de openbare ruimte en het waarborgen van de
veiligheid. Nauwkeurige gegevens zijn daartoe essentieel.
Namens de gemeente Schiermonnikoog zal een landmeter van de gemeente Leeuwarden op dinsdag 23 november
2021 landmeetkundige metingen verrichten op Schiermonnikoog. De metingen worden uitgevoerd in verband met
wijzigingen die zijn opgetreden of waargenomen aan gebouwen.
Indien de landmeter bebouwing wil meten en daarvoor uw terrein moet betreden, vraagt hij daar uw toestemming
voor.
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de heer
Wilfred Schoo (Adviseur Geo-informatie) via telefoonnummer 058 750 5595 of via geo@leeuwarden.nl

Zorg & Welzijn
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

