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Beste Eilanders,
Na een drukke, gezellige zomer met wat meer ‘coronavrijheid’ hebben we nu helaas
weer te maken met aangescherpte maatregelen. Soms worden we er wat moedeloos
van. Ik hoor veel om mij heen “houdt het dan nooit meer op?” Het is heel begrijpelijk dat
u het er, af en toe, moeilijk mee heeft. Het verlangen om elkaar zonder restricties te
ontmoeten is groot. Het vrij kunnen bezoeken en organiseren van evenementen en
activiteiten wordt gemist. Ook bedrijvigheid wat later op de avond in de horeca zou ons
leven, en dat van onze gasten, gezelliger en leuker kunnen maken.
Helaas moeten we voorlopig leren leven met het virus, hoe moeilijk ook. Het helpt dat
95% van onze inwoners is gevaccineerd. Het helpt ook dat alle eilander 60-plussers op 8
december een extra prik kunnen krijgen op het eiland. Hiervoor ontvangen 60-plussers
deze week een brief, zodat ze een afspraak kunnen maken. Het zou mooi zijn als ook nu
weer massaal, door onze inwoners, de prik wordt gehaald. Verderop in de nieuwsbrief
vindt u hierover meer informatie.

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
23 nov
25 nov
2 dec
8 dec

8 dec

16 dec

Landmeters aanwezig
Orange the World
Dursum Eilaun
Extra vaccinatie voor
60+, zorgpersoneel en
kwetsbaren
Eerste vaccinatie voor
personen die dat
alsnog willen
Energieadviseur op
het eiland

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.

Het helpt ook als wij ons inzetten om de regels zo goed als mogelijk na te leven. Leuk is
het niet. Soms is het een beetje lastig. Maar het is wel nodig om gezond te blijven. Zo
geven we het virus minder kans en krijgen we het onder controle.
Er zijn ook eilanders die zich alleen voelen en veel thuis zitten. Blijft u naar elkaar
omzien? Laten we met elkaar deze lastige periode weer proberen door te komen. We
hebben eerder laten zien dat we dat we daar goed in zijn en dat maakt mij heel trots op
onze eilander gemeenschap. De eilander Mienskip is zeker in moeilijke tijden
springlevend.
Veel kan er momenteel niet. Maar aardig zijn en aandacht hebben voor elkaar, dat kan
altijd!
Hartelijke groet, Ineke van Gent (burgemeester)

Extra prik (boostervaccinatie)
Op woensdag 8 december kunnen inwoners van Schiermonnikoog van 60 jaar en ouder
een boosterprik krijgen tegen het coronavirus.
Een COVID-19-boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een langere periode
wordt toegediend nadat de basisserie van de COVID-19-vaccinatie is afgerond. Deze
boostervaccinatie is bedoeld als oppepper die de werking van de eerste vaccinatieserie
kan verbeteren. Een booster is nodig als de beschermende werking van de eerste serie
vaccins na een tijd te veel afneemt. Of wanneer de vaccinaties minder goed blijken te
beschermen tegen nieuwe varianten van een virus.
Hoe nodigen we de groep voor de booster uit?
De gemeente stuurt namens het RIVM een uitnodigingsbrief naar de eigen
eilandbewoners van 60 jaar en ouder. Deze week worden de brieven verzonden.
Hoe kan men een afspraak maken?
Mensen die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodigingsbrief. Hierin staat ook
vermeld wanneer en op welke manier er een afspraak gemaakt kan worden.
Hoeveel tijd moet er tussen de eerste vaccinatie(s) en de booster zitten?
Er moet minimaal 6 maanden tussen je laatste vaccinatie of coronabesmetting en de
booster zitten. Eerder prikken is niet zinvol.
Hoeveel tijd moet er tussen de booster en de griepprik zitten?
Er moet 2 weken tussen zitten.
Zorgpersoneel
Ook zorgpersoneel met direct patiëntcontact krijgt een boostervaccinatie aangeboden.
Dit om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona.

Uitnodiging ontvangen via medisch specialist?
Inwoners die een uitnodiging voor een derde prik hebben ontvangen via de medisch specialist, krijgen alleen op
vertoon van deze brief de vaccinatie. Ook worden zij verzocht de formulieren die zij mogelijk ontvingen van het
ziekenhuis, ingevuld mee te nemen naar de vaccinatielocatie. Zij kunnen een afspraak maken via het telefoonnummer
van GGD Wadden.
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 GGD Wadden. Telefoonnummer: 088-229640
Afspraak maken
Alleen inwoners van Schiermonnikoog kunnen een afspraak maken via GGD Wadden, telefoonnummer 088-229640.
Het telefoonnummer is bereikbaar op 6 en 7 december 2021, van 10.00 uur tot 18.00 uur.
- Zoek uw burgerservicenummer (BSN) op. Dit staat in uw paspoort, op uw ID-kaart en op uw rijbewijs.
- Beantwoord vragen over uw gezondheid.
- U ontvangt een e-mail met de afspraak, of u schrijft de afspraak op als u geen computer heeft
Op dit moment is het nog niet duidelijk of en wanneer de inwoners van 60- de boosterprik kunnen ontvangen.
Vragen?
Heeft u vragen over de uitnodiging? Stuur dan een mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl
Heeft u vervoer nodig?
Bel dan met Lineke Nienhuis van Zorg en Welzijn via 06-11617657.
Kijk voor meer informatie op
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/boostervaccinatie
• https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/boostervaccinatie
• https://ggdghor.nl/veelgestelde-vragen-boostervaccinatie/

Uitnodiging Dursum Eilaun op donderdag 2 december
Op donderdag 2 december 2021, organiseren we – onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen – twee
eilander bijeenkomsten in het kader van het project Dursum Eilaun.
Tijdens deze bijeenkomsten willen we het project Dursum Eilaun voor dit jaar afronden. Graag presenteren we u
dan het eindrapport. We hebben het afgelopen jaar gesproken met eilanders en andere belanghebbenden. We
spraken over de warmte waarmee we onze huizen en bedrijven gaan verwarmen en hoe we dan aan deze warmte
komen. En hoe gaan we onze elektriciteitsbehoefte verduurzamen? Aan de hand van verschillende scenario’s
bespraken we wat geschikte mogelijkheden zijn.
Er blijkt niet één oplossing voor Schiermonnikoog. Gezamenlijk zullen we daarom de komende tijd een route
uitstippelen. Meer informatie vind u volgende week in de nieuwsbrief en op onze website.
Bijeenkomst Dursum Eilaun
Er zijn twee bijeenkomsten op donderdag 2 december:
14.00-16.00 uur, Dorpshuis
19.30-21.30 uur, De Stag
We organiseren deze bijeenkomsten onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Houd de website
in de gaten voor het laatste nieuws.

Woningbouw
Afgelopen week zijn er weer veel materialen gebracht naar Woningbouwlocatie
Oost. De onderdelen van de huizen zijn op de wagens al goed te herkennen.
Vanaf volgende week komen ook de wanden kant en klaar op de bouwplaats
aan. Hierdoor is de bouwtijd kort en kunnen eilanders begin van het nieuwe
jaar al genieten van hun nieuwe, betaalbare en duurzame huurwoning. Om in
aanmerking te komen voor deze woningen dient u bij de gemeente
Schiermonnikoog geregistreerd te staan als woningzoekende. De woningen
worden met voorrang toegewezen aan woningzoekenden met een
economische en/of maatschappelijke achtergrond.
De zestien huizen krijgen een woonkamer met open keuken, en drie
slaapkamers. De woningen krijgen zonnepanelen en zijn aardgasvrij.

Vogelgriep
In Nederland is dit najaar vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels en bij pluimveebedrijven. Vogelgriep is een voor
dieren besmettelijke ziekte die bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals ganzen,
zwanen en duiven) voorkomt. Het is de verzamelnaam voor een ziektebeeld dat veel verschillende griepvirussen
veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij
direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen. Medewerkers die beroepsmatig met de vogels in

aanraking komen, bijvoorbeeld bij het bergen van dode vogels, moeten daarom extra beschermingsmiddelen
gebruiken. Zoals een mondkapje en handschoenen.
Op Schiermonnikoog is nog geen vogelgriep vastgesteld. Toch gelden ook hier bepaalde voorzorgsmaatregelen.
Hou hobbyvogels apart
Heeft u pluimvee? Of heeft u kippen in een buitenren? Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft
een afschermplicht afgekondigd. U moet uw dieren afschermen zodat ze niet in contact komen met wilde
(water)vogels of met vogelpoep. Bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière. Dit geldt ook voor
kinderboerderijen of dierenweiden (en voor commerciële pluimveebedrijven). Meer informatie hierover leest u op de
website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/maatregelen-tegen-vogelgriep.
Raak dode vogels niet aan
Door vogelgriep kunnen er dode vogels op het strand, langs de waddendijk, in sloten, etc., liggen. Raak deze vogels
niet aan en jaag grote groepen vogels niet op. Zorg ook dat uw hond vogels niet opjaagt. Dit voorkomt verdere
besmetting. Mensen die dode vogels toch hebben aangeraakt wordt aangeraden om hun handen goed met zeep te
wassen en daarna goed af te spoelen. Als iemand binnen twee weken alsnog ziek wordt, is het verstandig om naar de
huisarts gaan.
Opruimen van dode vogels
Niet alle vogels worden weggehaald. Alleen als er grote groepen vogels liggen of als er vogels liggen op plekken waar
erg veel mensen komen, worden deze weggehaald. Vogels op het strand of langs de dijk hoeft u daarom niet te
melden. In het dorp controleren wij regelmatig.
Op de website van Veiligheidsregio Fryslân staat meer informatie over de Vogelgriep:
www.veiligheidsregiofryslan.nl/vogelgriep.

Orange the world: tegen geweld tegen vrouwen
De gemeente Schiermonnikoog doet mee aan de wereldwijde campagne ‘Orange the World’. Dit is een campagne
tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Door mee te doen draagt ook Schiermonnikoog de boodschap uit dat
geweld tegen vrouwen onacceptabel is. De Orange The World campagne duurt van 25 november (Internationale dag
tegen geweld tegen vrouwen) tot 10 december (de internationale dag van de rechten van de mens). Op
donderdagavond 25 november is het gemeentehuis oranje gekleurd, net als veel andere gebouwen in de wereld.
Helaas is deze inzet nodig. Ook in Nederland zijn bijvoorbeeld signalen dat geweld tegen vrouwen tijdens de
coronaquarantaine is toegenomen. Bij huislijk geweld, zijn vrouwen vaak slachtoffer. We moeten geweld altijd
voorkomen. Iedereen kan daar aan bijdragen. Daarbij moeten we niet alleen vrouwen en meisjes betrekken, maar ook
mannen en jongens.
Door mee te doen spreekt de gemeente Schiermonnikoog zich uit tegen geweld tegen vrouwen en meisjes en wil dit
onderwerp, samen met anderen, bespreekbaar maken.
Meer informatie over de campagne is te vinden op: https://www.orangetheworld.nl/
Hulp nodig bij huiselijk geweld? Bel 0800-2000 (24 uur per dag bereikbaar) of kijk op
https://www.veiligthuisfriesland.nl/. Bij spoed altijd bellen met 112.
U kunt ook altijd contact opnemen met zorg & welzijn van de gemeente.

Huurwoning beschikbaar Van Starkenborghstraat 28
Er komt per 1 december 2021 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Deze woning is eerder
gepubliceerd geweest als seniorenwoning. Er is echter geen passende woningzoekende gevonden. Met deze
herpublicatie staat de woning open voor elke leeftijd. Uw inschrijving dient voor maandag 29 november 2021 bij de
gemeente binnen te zijn. Het is een kleine woning met een netto huurprijs van € 408,92. Inclusief servicekosten van
€ 5,61 en voorschot zonne-energie à €18,34 komt de bruto huurprijs op € 432,87. Komt u in aanmerking voor
huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 408,92.
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamer:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

1 op de b.g.
7,66 m²
10,49 m²
5,00 m²
Ja
Nee
Tuin en terras

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 28 november 2021 aanstaande. U kunt alleen
reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de
reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is
toegewezen of niet.
Toewijzen

Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Van Starkenborghstraat 28 is een kleine woning. Er is één
volwaardige slaapkamers en één badkamer op de begane grond. Er mogen alleen huishoudens van maximaal twee
personen in deze woningen.

Meetwerkzaamheden Schiermonnikoog
Namens de gemeente Schiermonnikoog zal een landmeter van de gemeente Leeuwarden op dinsdag 23 november
2021 landmeetkundige metingen verrichten op Schiermonnikoog. 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

Sinterklaas en Klozum
Vereniging Dorpsbelang heeft besloten dat, door de huidige coronamaatregelen, de intocht van Sinterklaas op de
veerdam op zaterdag 20 november niet doorgaat. Wél zijn alle eilander kinderen van tot en met groep 8 uitgenodigd
voor een besloten feest in het Dorpshuis, van 14.00-16.00 uur. Kinderen tot en met groep 3 mogen één ouder
meenemen. Die ouders kunnen naar binnen op vertoon van QR-code én geldig identiteitsbewijs.
Klozum voor volwassenen gaat dit jaar niet door. Kinderklozum gaat wel door. Houd hierbij rekening met het aantal
bezoekers in huis. Meelopende ouders wordt verzocht op buiten te wachten. Kinderklozum vindt plaats op 2 en 3
december.

Vergadering Overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog is digitaal
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vindt de vergadering van het Overlegorgaan Nationaal Park op
donderdag 25 november online plaats in plaats van in het Dorpshuis. De vergadering begint om 19.30 uur. Tijdens de
vergadering van het Overlegorgaan zal Klaas Sieste Spoelstra (Nij-Sicht) ingaan op de uitvoering van Nationaal Park
Nieuwe Stijl en houdt Arjen Bosch een presentatie over de plannen van het Werelderfgoedcentrum Lauwersoog.
Wilt u meekijken? Meld u dan aan bij de secretaris van het Nationaal Park, de heer Theun Miedema
t.miedema@fryslan.frl. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u toegang hebt tot de onlinebijeenkomst. Tijdens de
vergadering kun je via de chat ook vragen stellen.

Zorg & Welzijn
Koningshuis is open, geen extra activiteiten
Er worden geen extra activiteiten georganiseerd door Zorg en Welzijn wegens de coronamaatregelen.
Het Koningshuis blijft gewoon open. U wordt wel gevraagd om een corona toegangsbewijs te tonen en we houden ons
aan de 1,5 meter afstand.

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 y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl. Kijk voor meer
informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.sociaalwerkdekaai.nl
(Vanaf 1 november is de naam Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân veranderd in Sociaal Werk De Kaai)

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning - Aanvraag
Veerweg 3 - het veranderen en vergroten van de terminal (zaaknummer 2021.0087)
Langestreek 92 - interne verbouwing van de woning (zaaknummer 2021.0091)
Veerweg 4 - plaatsen van een tijdelijke kantoorunit (zaaknummer 2021.0088)
Omgevingsvergunning – Intrekking aanvraag
Veerweg 4 - Het vervangen van een kantoorunit (zaaknummer 2021.0077) is op 27 oktober 2021 ingetrokken door de
aanvrager.
Omgevingsvergunning - Verleend
Langestreek 34, overtuin - Het kappen van 2 iepen en 3 fruitboompjes (zaaknummer 2021.0084). Het besluit is op 5
november 2021 aan de aanvrager verzonden.
Heereweg 12, - Het brandveilig gebruiken van het pand (het besluit is op 12 november 2021 verzonden).
Omgevingsvergunning – Verlengen beslistermijn
Middenstreek 5 - Voor het bouwen van een overkapping (zaaknummer 2021.0076). Het besluit is op 2 november 2021
aan aanvrager verzonden.

