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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

Telefoonnummer GGD Wadden voor afspraak vaccinaties
In de nieuwsbrief van vorige week stond het telefoonnummer van GGD Wadden niet
correct vermeld.
Het juiste telefoonnummer van GGD Wadden is: 088-2299640
Alleen inwoners van Schiermonnikoog kunnen een afspraak maken via dit
telefoonnummer. Het telefoonnummer is alleen bereikbaar op 6 en 7 december 2021
van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Graag uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand houden bij het maken van de
afspraak.
Waar en wanneer krijgt u de vaccinatie?
U krijgt de vaccinatie op woensdag 8 december in De Stag.
Wie komen in aanmerking?
• Inwoners van 60 jaar en ouder (zij hebben een uitnodigingsbrief ontvangen)
• Zorgpersoneel met direct patiëntcontact
• Inwoners die alsnog een eerste vaccinatie willen
.
Vragen?
Heeft u vragen over de uitnodiging? Mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl
of neem contact op met Mariska den Boer of Jacqueline Frijters via 0519-535050.

Toeristenbelasting 2022
Kalender
1 dec
2 dec
7 dec
8 dec

15 dec
16 dec
21 dec

Grof huisvuil en oud
papier
Dursum eilaun (online)
Beeldvormende raad
Extra vaccinatie voor
60+, zorgpersoneel en
kwetsbaren en eerste
vaccinatie voor
personen die dat
alsnog willen
Inzameling KCA
Energieadviseur op
het eiland
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.

Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad de tarieven voor de toeristenbelasting
vastgesteld voor het jaar 2022.
Het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt in 2022:
€ 2,11 per persoon voor verblijf van één dag of een gedeelte daarvan
€ 1,86 voor een daaropvolgend langer verblijf per persoon per nacht
Onder het begrip “één dag” wordt verstaan de tijdsduur van 6:00 uur tot 21:00 uur.

Woningbouw
Wekenlang was duidelijk te zien dat er gebouwd
werd aan de oostkant van ons dorp. Nu zijn ook
de eerste huizen te zien. De huizen worden
gebouwd volgens het droogstapelsysteem van
Bouwgroep Dijkstra Draisma. Dit is een volledig
geïndustrialiseerd, demontabel en duurzaam
systeem. De elementen, zoals de gevels, wanden
en daken van de huizen komen kant en klaar op
de bouwplaats aan. Dat is nu duidelijk op de
bouwplaats te zien.
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.

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

De route naar een dursum eilaun: 2 december online

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

Op 2 december bespreken we graag met u deze mogelijkheden om samen keuzes te
maken. Als gevolg van de huidige situatie rondom corona kunnen we u helaas niet op
een fysieke bijeenkomst uitnodigen. Daarom organiseren we op 2 december van 15.00
tot 16.00 uur een live uitzending, waarbij u vanuit huis kunt mee kijken en praten. Ook
kunt u de uitzending later terugkijken. De link vindt u donderdag 2 december op de
website en op onze social media. Aanmelden is niet nodig.

Samen met inwoners werkt de gemeente sinds het voorjaar van 2020 aan het project
Dursum Eilaun: hoe maken we van Schiermonnikoog een duurzaam eiland?

Klantervaringsonderzoek Jobinder
Jobinder verzorgt het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân. Misschien maakt u of uw kind er al gebruik
van. Of heeft u Jobinder later misschien nodig. De gemeente wil graag weten hoe Jobinder er in de toekomst uit moet
zien. En wat u van de gemeente verwacht als het gaat om het bereikbaar blijven van voorzieningen zoals winkels, de
huisarts, een ziekenhuis, school of sportaccommodatie. Het gaat bijvoorbeeld over aansluitend vervoer aan de vaste
wal.
In de eerste helft van 2021 evalueerden de gemeenten Jobinder al samen met provincie en aangesloten vervoerders.
Die gaan graag verder met het in 2018 gestarte vervoerssysteem. Maar vinden het belangrijk om te weten hoe de
inwoners van Noordoost Fryslân het reizen naar hun bestemmingen in de regio ervaren.
U kunt de enquête invullen via de gemeentelijke websites en de Jobinder website. De gemeenten maken de
resultaten van het onderzoek begin 2022 bekend.
Vul de vragenlijst in op https://surveys.enalyzer.com?pid=dmeb2ric. Invullen kan tot 31 december 2021.

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
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 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.

Online aanmelden grof afval
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.

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 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)

