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Voor spoedmeldingen buiten
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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 mrt
17-18
mrt

Vrouwenontbijt
Raadsvergadering
Milieustraat gesloten
Verkiezing
gemeenteraad
KCA-ophaaldag
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.

Milieustraat gesloten
Op woensdag 9 maart is de milieustraat gesloten.

Eerste bewoners ‘Oost’ ontvangen sleutels
Vandaag kregen acht van
de zestien bewoners de
sleutels van hun nieuwe
huis op ‘bouwlocatie oost’.
De andere acht bewoners
krijgen volgende week hun
sleutel. De feestelijke
oplevering van deze
huizen werd natuurlijk
gevierd. Hierbij waren de
nieuwe bewoners en
vertegenwoordigers van
het sociaal verhuurbedrijf
WoonFriesland,
Bouwgroep Dijkstra
Draisma en de gemeente Schiermonnikoog aanwezig. De bewoners ontvingen per
huishouden een eilander vlag en een klusemmer. Voor gebruik in de buurt bood de
gemeente de bewoners een picknickbank aan.
De woningen hebben zonnepanelen die het gebruik van de warmtepomp en het
elektrisch koken betaalbaarder maken. Met de oplevering van deze huizen is al meer
dan een kwart van de sociale huurhuizen van WoonFriesland op het eiland van het gas
af. Dit sluit mooi aan bij de ambitie van de gemeente Schiermonnikoog om het
aardgasverbruik terug te dringen en zo op een meer duurzame manier te verwarmen en
koken.
De nieuwe all-electric/gasloze huizen sluiten aan op de bestaande Martha Karststraat en
Dominee Hasperstraat. Met drie slaapkamers zijn de huizen geschikt voor zowel
starters als kleine gezinnen.
De huizen zijn gebouwd volgens het droogstapelsysteem van Bouwgroep Dijkstra
Draisma. Dit is een volledig geïndustrialiseerd, demontabel en duurzaam systeem. De
huizen zijn in korte tijd en volgens planning gebouwd.
We wensen de nieuwe bewoners veel geluk in hun nieuwe huizen. Ook wensen wij de
bestaande bewoners van de Martha Karststraat en Dominee Hasperstraat veel
gezelligheid met hun nieuwe buren.

Verkiezingsdebat 9 maart
Op woensdag 9 maart is het verkiezingsdebat tussen de drie politieke partijen van
Schiermonnikoog. Het debat begint om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Inloop vanaf 20.00 uur. Debatleider is de heer Jaap Jepma.
U kunt hierbij in de raadzaal aanwezig zijn, het debat volgen via SchiermonnikoogTV of
via onze website (kopje raadsvergadering).
Er zijn verschillende rondes waaraan verschillende mensen meedoen. Zo gaan de
lijsttrekkers met elkaar in debat, maar ook de eerste vrouwen op de lijst spreken met
elkaar.
Vragen stellen
Het debat wordt afgesloten met een publieksronde waarin aanwezigen vragen kunnen
stellen. Kijkers thuis kunnen hun vragen tijdens het debat stellen door een whatsapp- of
sms-bericht te sturen naar 06-21598703.

Vaccinatie voor kinderen en 2e boostervaccinatie
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar
Op dinsdag 15 maart mogen kinderen van 5 tot en met 11 jaar hun eerste of tweede
vaccinatie halen bij de huisartsenpraktijk. Het vaccin heeft een kleinere hoeveelheid
werkzame stof dan het vaccin voor volwassenen.

Voor deze vaccinaties zijn eerder al afspraken ingepland via de GGD. Heeft u geen eerdere afspraak, maak dan een
afspraak via de huisarts.
Jongeren 12 tot en met 17 jaar
Of jongeren van 12 tot en met 17 jaar ook in aanmerking komen voor een boostervaccinatie is nog niet duidelijk. De
gezondheidsraad heeft hierover op dit moment nog geen besluit genomen.
2e boostervaccinatie op 31 maart
Op donderdag 31 maart kunnen inwoners van Schiermonnikoog van 70 jaar en ouder een 2e boostervaccinatie krijgen
tegen het coronavirus.
Uitnodiging boostervaccinatie
De uitnodigingsbrieven voor de 2e boostervaccinatie worden halverwege maart verzonden aan de mensen die
hiervoor in aanmerking komen. U dient hiervoor een afspraak te maken via het telefoonnummer die u kunt vinden in
de uitnodiging.
Nog geen vaccinatie gehad?
Inwoners die nog geen eerste-, tweede- of boostervaccinatie hebben gehad, maar dit nu toch graag willen, hebben op
31 maart de mogelijkheid om de vaccinatie alsnog te krijgen. Zij kunnen die dag langskomen op de priklocatie.
Hiervoor dient u een afspraak te maken. In een volgende nieuwsbrief plaatsen wij hierover meer informatie en hoe u
een afspraak kunt maken.
Meer informatie
Heeft u vragen? Stuur van een e-mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl of bel met 0519-535050.
Wilt u meer lezen over de coronavaccinatie, de boostervaccinatie en/of de
vaccinatie voor kinderen, ga dan naar de website www.coronavaccinatie.nl. U kunt
ook bellen naar 0800-1351 (gratis).

Steun aan bevolking van Oekraïne
De gemeente Schiermonnikoog heeft de vlag van Oekraïne gehesen. Op deze
manier willen laten zien dat we het volk van Oekraïne steunen. Oekraïne werd
vorige week door Rusland binnengevallen.
Maandag 7 maart is er een landelijke actiedag voor Oekraïne. De samenwerkende
hulporganisaties hebben Giro555 geopend voor een geldinzamelingsactie. U kunt
geld doneren via NL08 INGB 0000 0005 55.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Alle
inwoners van Nederland vanaf 18 jaar mogen dan stemmen.
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.
Waar en wanneer kunt u stemmen?
Op woensdag 16 maart kunt u tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen. Het stembureau is in de raadzaal van het
gemeentehuis.
U kunt ook vervroegd stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart tussen 7.30 en 21.00 uur in het
stembureau in het gemeentehuis.
Geen stempas?
De stempassen zijn deze week bezorgd. Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag
dan uiterlijk vrijdag 11 maart tot 17.00 uur een nieuwe (vervangende) stempas aan bij de publieksbalie in het
gemeentehuis.
Iemand anders voor u laten stemmen?
Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Vraag dan
iemand om uw stem voor u uit te brengen via een volmacht. Op de achterzijde van uw stempas leest u hoe u dit kunt
doen.

Ter inzage legging Bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp”
De gemeenteraad heeft op 15 februari 2022 het bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp”
gewijzigd vastgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan is aangepast naar aanleiding van ingediende zienswijzen. De
wijzigingen zijn aangegeven in de Zienswijzenota, die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is
opgenomen.
Bestemmingsplan inzien
Het bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage met ingang van 7 maart 2022. Het plan met bijbehorende stukken is
vanaf dat moment te vinden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie nummer
NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VG01 (kies voor ‘plan zoeken’, dan het tabblad ‘plannaam of -nummer’ en vul hier het

bovengenoemde nummer in). U kunt het bestemmingsplan ook inzien bij de publieksbalie op het gemeentehuis,
tijdens openingsuren.
Beroepstermijn
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken dat het bestemmingsplan ter inzage ligt (dus vanaf 7 maart 2022)
kan een hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hoe u dat kan doen staat vermeld in de officiële
publicatie.
Inwerkintreding bestemmingsplan
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist.
Informatie
Heeft u vragen over het vastgestelde plan of de verdere procedure dan kunt u contact opnemen met de gemeente
Schiermonnikoog, 050-535050 of per e-mail postbus20@Schiermonnikoog.nl.

Even voorstellen: Eelco Pietersma
Mijn naam is Eelco Pietersma en ik ben 27 jaar. Per 1 maart ben ik gestart als
beleidsmedewerker sociaal domein, cultuur en sport. Afgelopen jaren heb ik in Groningen
gestudeerd en daar ook gewoond. Als geboren en getogen eilander is Schiermonnikoog
mij echter altijd blijven trekken en ik ben hier dan ook regelmatig te vinden. Ik ben
ontzettend blij met deze nieuwe uitdaging en ik kijk ernaar uit mij in te kunnen zetten voor
ons mooie eiland!

Ontbijt voor de vrouwen van Schiermonnikoog
Burgemeester Ineke van Gent nodigt de vrouwen van Schiermonnikoog graag uit voor een
ontbijt op dinsdag 8 maart van 8.30 tot 10.30 uur in Hotel van der Werff. Het ontbijt vindt
plaats ter gelegenheid van internationale vrouwendag.
Meer informatie over deze ochtend vindt u in de nieuwsbrief van vorige week.
Aanmelden en vervoer
U kunt zich nog tot en met 6 maart aanmelden bij de gemeente. Stuur hiervoor een e-mail naar
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl. Tot en met 4 maart kunt zich ook telefonisch opgeven via 0519-535050
Aan deelname zijn geen kosten verbonden
Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met Zorg en Welzijn, Lineke Nienhuis, 06l.nienhuis@schiermonnikoog.nl / 06-11617657

Vacature rekenkamercommissie De Waddeneilanden
De rekenkamercommissie De Waddeneilanden is een gezamenlijke commissie van de vijf Waddeneilandgemeenten.
De commissie voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de
gemeenten gevoerde beleid, en rapporteert daarover met aanbevelingen aan de raden. Ook worden een jaarplan en
een jaarverslag uitgebracht over de werkzaamheden. De commissie bestaat uit drie leden. Meer informatie over de
vacature kunt u vinden op onze website.

Vertraagde verzending aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ beschikking 2022
De gecombineerde gemeentelijke belasting/WOZ- aanslag ontvangt u dit jaar eind maart. Dit is één maand later dan
anders. De vertraging komt onder andere omdat nog niet alle nieuwe WOZ-waarden bekend zijn. De gemeente is
vanaf dit jaar namelijk verplicht om de WOZ-waarden anders te berekenen. Bij de nieuwe berekening wordt er
gekeken naar de gebruiksoppervlakte in plaats van naar de inhoud van woningen. De hoogte van de WOZ-waarde
voor het jaar 2022 blijft uiteraard, net als altijd, gewoon gekoppeld aan de marktwaarde van uw woning.
Uw Gemeentelijke belastingaanslag over 2022 digitaal ontvangen?
U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen vanaf 2022 ook digitaal ontvangen. U krijgt uw aanslag dan via de
Berichtenbox van MijnOverheid. Het taxatieverslag van uw woning staat ook in de Berichtenbox. U ontvangt de
aanslag dan niet meer via de post. Als er post is inn uw Berichtenbox van MijnOverheid, ontvangt u daarvan een
melding op uw e-mailadres.
MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier met uw DigiD inloggen en zien hoe u bent
geregistreerd bij de overheid. Ook kunt u berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden op uw zaken met
de overheid. Hiermee wil de gemeente de digitale dienstverlening aan haar inwoners vergroten.
Wat moet ik doen om mijn aanslag digitaal te ontvangen?
Er zijn twee mogelijkheden:
1) U heeft uw account bij MijnOverheid al geactiveerd:
Log in op mijnoverheid.nl met uw DigiD. U ziet welke overheidsdiensten zich kort geleden hebben aangesloten bij
MijnOverheid. Vink aan dat u van gemeente Schiermonnikoog digitaal post wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres
waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.

2) U heeft uw account bij MijnOverheid nog niet geactiveerd:
Ga naar de website mijnoverheid.nl Activeer met uw DigiD uw account. Alle overheidsinstanties die op dat moment
zijn aangesloten geeft u hiermee automatisch toestemming digitaal post naar u te sturen. U kunt zelf bepalen van
welke instanties u digitale informatie wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen
goed in uw account staat.

Zorg & Welzijn
Gewijzigde openingstijden Huiskamer Koningshuis
De inloop-Huiskamer van het Koningshuis heeft in week 10 en 11 gewijzigde openingstijden. We zijn in die weken
open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Vanaf week 12 zijn we weer op de gebruikelijke dagen en
tijden geopend. Loopt u eens gezellig binnen, de achterdeur is open en de koffie bijna klaar.
De gezellige koffieochtend begint weer op dinsdag 22 maart.

Vragenlijst passend sport- en/of beweegaanbod
In augustus zijn we gestart met het Sportakkoord. Met dit akkoord willen we bereiken dat iedere inwoner een leven
lang plezier kan beleven aan bewegen en sporten en dat belemmeringen om tot bewegen of sporten te komen
weggenomen worden. Wat goed gaat willen we behouden, maar wat beter kan willen we verbeteren.
Wij willen onze inwoners goed kunnen begeleiden naar een passend sport- en/of beweegaanbod. Dit betekent dat we
op zoek zijn naar sportbehoeften of bewegingsactiviteiten waar u zich prettig bij voelt. Om dit te bereiken doen wij een
onderzoek onder onze inwoners naar beweeg- en sportbehoefte.
Wij willen u als inwoner vragen om vanuit uw ervaring een aantal vragen te beantwoorden. Uw antwoorden zijn van
heel belangrijk om beleid en acties te ontwikkelen. Zo kunnen we ervaren belemmeringen wegnemen en het beweegen sportaanbod aan laten sluiten op de behoeftes van de inwoners.
Met deze vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in uw huidige en toekomstige beweeggedrag. En uw wensen en
behoeftes daarover.
De vragenlijst wordt als losse bijlage meegestuurd met deze nieuwsbrief. Het invullen van de vragen kost ongeveer 15
minuten. De door u verstrekte gegevens gebruiken we alleen voor dit onderzoek.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marije Dam via marije.dam@sportfryslan.nl.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hardlooptraining voor de Monnikenloop
Woensdag 23 februari konden de hardloopschoenen uit de kast en afgestoft, want de eerste training voor de
Monnikenloop stond op het programma voor de kinderen van Schiermonnikoog. Dankzij een bijdrage van de
gemeente Schiermonnikoog kunnen alle eilander kinderen meedoen aan dit hardloopevenement.
Onder leiding van sportcoördinator Marije Dam en enkele fanatieke ouders liepen de jongste kinderen zelfs al meer
dan 1 km. De kinderen beleefden veel plezier aan de spelvormen en wedstrijdelementen tijdens de training.
Na de training van de 1 km startte de training voor de kinderen die 5 km gaan hardlopen. De kinderen liepen diverse
mooie off-road rondjes door het speelbos.
De aankomende weken blijven de trainingen op woensdag plaatsvinden. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen goed
voorbereid aan de start staan op de Monnikenloop, die zal plaatsvinden op 26 maart.
Meedoen?
De trainingen voor kinderen vinden op woensdagen plaats bij de kabelbaan in het speelbos. De training voor 1 km
start om 13.00 uur en de training voor 5 km start om 13.45 uur.

Bekendmakingen
Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp”
Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken hierbij ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
de gemeenteraad op 15 februari 2022 het bestemmingsplan “Verbrede reikwijdte – Schiermonnikoog Dorp” met planidentificatie
nummer NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

