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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
8 mrt
8 mrt
9 mrt
14 t/m
16 mrt
17-18
mrt

Vrouwenontbijt
Raadsvergadering
Verkiezingsdebat
Verkiezing
gemeenteraad
Opticien in zorg- en
medisch centrum (op
afspraak)

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.

Dank voor uw inzet
Ons leven heeft lang op zijn kop gestaan door de coronacrisis. Het was niet altijd
makkelijk maar met elkaar hebben we de afgelopen tijd ons beste beentje voorgezet. We
kunnen weer vooruitkijken en de draad met elkaar oppakken. Dat is natuurlijk heerlijk
nieuws waar we lang naar hebben uitgekeken.
Het college wil de inwoners van Schiermonnikoog bedanken voor hun inzet,
betrokkenheid, gemeenschapszin en het naleven van de maatregelen die waren
opgelegd. Daarom ontvangen alle eilander huishoudens deze week een voucher
(tegoedbon). De voucher is te besteden bij één van onze lokale ondernemers, die ook
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De waarde van de niet-ingeleverde bonnen
schenken we aan de voedselbank.
Met vertrouwen en een grote glimlach kijken we uit naar het nieuwe seizoen. U bent er
vast ook wel aan toe: terug naar ‘normaal’.
Wij wensen u een prachtig voorjaar en een hele mooie zomer!

Uitnodiging voor de vrouwen van Schiermonnikoog
Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Graag wil ik daar, nu het weer kan, net als
voorgaande jaren aandacht aan besteden door samen met de eilander vrouwen te
ontbijten en samen te zijn.
Dit jaar is het thema ‘Solidariteit – de Kracht voor verandering’. Al jarenlang komen
vrouwen op voor zelfbeschikking, individuele rechten, vrijheid en een gelijkwaardige
behandeling. Dit is een zaak voor vrouwen en mannen. Wij hebben vrouwen en mannen
nodig die opstaan en zich inzetten voor emancipatie in de brede zin van het woord.
Mannen die, net als vrouwen, gelijkwaardigheid nastreven en dit als uiteindelijk doel
hebben. Met elkaar gaan voor verandering, met elkaar traditionele rolpatronen
doorbreken en met elkaar uitgaan van een geëmancipeerde “vrije” samenleving.
Op internationale vrouwendag komen we als eilander vrouwen bijeen. Zo kunnen we de
dag gezamenlijk vieren en met elkaar genieten van een goed gesprek, een heerlijk
ontbijt en van elkaars gezelschap. Daarom nodig ik de vrouwen van Schiermonnikoog
graag uit op dinsdag 8 maart van 8.30 tot 10.30 uur in Hotel van der Werff. Samen
beginnen we de dag met verhalen van inspirerende vrouwen, muziek en een lied. We
kunnen elkaar inspireren…voor verandering!
Aanmelden
U kunt zich tot 4 maart telefonisch aanmelden bij de gemeente via 0519-535050 of stuur
een e-mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden.
Internationale vrouwendag
Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats. De staking
was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Deze staking
was het prille begin van de strijd voor vrouwenemancipatie en tegen
vrouwendiscriminatie en racisme. Vrouwen van over de hele wereld vieren deze dag nog
steeds en vragen aandacht voor belangrijke thema´s zoals economische zelfstandigheid
voor vrouwen, tegengaan van armoede en seksueel geweld. Eerder werd ook gestreden
voor vrouwenkiesrecht en gelijke beloning. Dat laatste is nog steeds belangrijk. Ook
staat deze dag in het teken van strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen overal ter
wereld, dus ook op Schiermonnikoog.
Ik verheug mij erop om 8 maart weer te kunnen ontbijten met de eilander vrouwen en
hoop op een grote opkomst.
Graag tot ziens bij het vrouwenontbijt.
Ineke van Gent, burgemeester

Gratis zelftesten en mondmasker voor inwoners met minimum inkomen
De gemeente Schiermonnikoog stelt gratis zelftesten en mondmaskers beschikbaar aan
inwoners met een laag inkomen.
Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen is het coronavirus niet weg. Bij

klachten blijft het advies altijd een zelftest te doen. De kosten hiervan kunnen aardig oplopen. Voor mensen met een
laag inkomen, die de aanschaf van zelftesten en mondmaskers als een financiële last ervaren, heeft de gemeente
zelftesten en mondmaskers beschikbaar.
Vanaf vrijdag 25 februari is het mondmasker alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en in het vliegtuig.
Afhaallocaties
Vanaf woensdag 3 maart kunnen inwoners van Schiermonnikoog de zelftesten en mondmaskers afhalen bij:
 Gemeentehuis (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur)
 Koningshuis (maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur)
 Bibliotheek (dinsdag tot en met vrijdag tussen 15.00 en 18.00 uur)
Voorwaarden
De gratis zelftesten en mondmaskers zijn voor inwoners (ingeschrevenen) van Schiermonnikoog met een laag
inkomen. Bij het afhalen hoeft u geen identiteitsbewijs of inkomensgegevens te tonen. Het aantal mondkapjes en
zelftesten dat u krijgt, is afhankelijk van uw gezinssamenstelling. Er worden maximaal drie zelftesten per persoon
afgegeven.
Gebruik zelftesten
Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis gebruikt voor als u ergens naartoe gaat of als u klachten heeft. Is de
zelftest positief? Maak dan een afspraak bij de GGD om de uitslag te bevestigen. Dit kan online of via 0800-1202.
Meer informatie over het gebruik van zelftesten vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Zorg en Welzijn van de gemeente via telefoonnummer 06-11617657.

Sleuteloverdracht nieuwbouw
De zestien nieuwe huizen aan de Martha Karststraat en Dominee Hasperstraat zijn bijna klaar. Op donderdag 3 maart
krijgen de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe huis tijdens een kleine feestelijke oplevering. De nieuwe
bewoners krijgen hiervoor een uitnodiging via WoonFriesland. Het college is blij dat zestien huishoudens een plek
krijgen op deze mooie nieuwbouwlocatie.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen.
Alle inwoners van Nederland vanaf 18 jaar mogen dan stemmen.
Waarom stemmen?
Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad in
de gemeente. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen
de gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen
komen als raadslid in de gemeenteraad. U mag zelf weten op welke kandidaat
u gaat stemmen. U ontvangt thuis een overzicht met alle kandidaten waarop u
kunt stemmen.
Waar en wanneer kunt u stemmen?
Op woensdag 16 maart kunt u tussen 7.30 en 21.00 uur.
Vervroegd stemmen kan op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart tussen 7.30 en 21.00 uur.
Het stembureau is in de raadzaal van het gemeentehuis.
Stempas
Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas meenemen en een geldig identiteitsbewijs laten zien. Voor deze
verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Uw stempas ontvangt u uiterlijk
woensdag 2 maart thuis.

Verkiezingsdebat 9 maart
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u nog niet op wie u gaat stemmen of wilt u horen
wat de verschillende partijen willen gaan doen de komende vier jaar? Kijk dan naar het verkiezingsdebat op
woensdag 9 maart. Tijdens het verkiezingsdebat vertellen de lijsttrekkers waar ze zich de komende jaren voor
inzetten. U kunt live aanwezig zijn in de raadzaal of het debat volgen via SchiermonnikoogTV of via onze website
(kopje raadsvergadering). Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u
hierover. Noteert u alvast 9 maart in uw agenda?

Militaire oefening
Van 28 februari tot en met 4 maart 2022 is er een militaire oefening die zich afspeelt in het gebied tussen de volgende
gemeenten: Noardeast-Fryslân, Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadiel, Westerkwartier, Achtkarspelen en Het
Hogeland.
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder ver-melding van
zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030-2180420,
Jdvclaims@mindef.nl.

Raadsvergadering 8 maart 2022 om 20.00 uur
Op dinsdag 8 maart om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
AGENDA:
1.
2.
3.
4..
5.

Opening
Vaststellen agenda
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen
Besluitenlijst van de vergadering van 15 februari 2022
Mededelingen

6.
7.
8.
9.

Besluitvormend deel
Dursum Eilaun - eindrapport
Herbestemming Oude Centrale
Nuttige toepassing organische reststromen Schiermonnikoog
Extra budget politieke partijen ihkv de gemeenteraadsverkiezingen

10.
11.
12.
13.
14.

Overige onderwerpen
Lijst van ingekomen stukken
Samenwerking Waddeneilanden
Duurzaamheid
Vragenuur
Sluiting

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via www.schiermonnikoog.nl, kopje Raadsvergadering (hier zijn
ook de stukken te raadplegen) en via Schiermonnikoog TV. Ook is er weer gelegenheid de bijeenkomst te volgen
vanaf de publieke tribune in de raadszaal.
Een ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene die van dit recht gebruik
wil maken, meldt dit vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mw. Toren via telefoonnummer 0615852102.

Zorg & Welzijn
Opticien komt naar het eiland op 17 en 18 maart
In samenwerking met Zorg en Welzijn komt opticien Hans Clemens van Oogmode Cocon naar Schiermonnikoog. U
kunt bij hem terecht voor een oogmeting; het uitzoeken van een nieuwe bril, het bijstellen van uw montuur, kleine
reparaties of een lenscontrole.
De opticien werkt alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar Oogmode Cocon, telefoon
058-2151353. De heer Clemens is op donderdag 17 en vrijdag 18 maart aanwezig in het WMO-loket in het Zorg- en
medisch centrum.
Heeft u vervoer of begeleiding nodig om naar deze afspraak te kunnen gaan? Neem dan contact op met Brenda
Scheper van Zorg en Welzijn 06-11747822.

Huiskamer Koningshuis weer geopend
De Huiskamer in het Koningshuis is weer open voor alle eilanders van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot
13.00 uur.
In week 10 en 11 heeft de Huiskamer tijdelijk gewijzigde openingstijden. U bent dan welkom van dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Vanaf week 12 bent u weer van harte welkom van maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 13.00 uur.
Loopt u eens gezellig binnen, de achterdeur is open en de koffie bijna klaar. Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met Brenda scheper 06-11747822.

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

Bekendmakingen
Beleidsregels Huishoudelijke Hulp
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog besluit de Beleidsregels
Huishoudelijke Hulp Wmo 2015 gemeente Schiermonnikoog vast te stellen. (17-2-2022)
Omgevingsvergunning - verleend
-Rijspolder 61 - Het bouwen van een overkapping in strijd met het bestemmingsplan (zaaknummer 2021.0105). Het
besluit is op 18 februari 2022 aan de aanvrager verzonden. (24-2-2022)
-Rijspolder 50 - Het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0106). Het besluit is op 18
februari 2022 aan de aanvrager verzonden. (24-2-2022)
Omgevingsvergunning - buiten behandeling stellen
-Voorstreek 8 - Het gebruiken van de woning voor recreatiedoeleinden (zaaknummer 2021.0101). Het besluit is op 4
februari 2022 aan aanvrager verzonden. (24-2-2022)

