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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
14 t/m
16 mrt
17 mrt

17-18
mrt

Verkiezing
gemeenteraad
KCA ophaaldag
(donderdag ipv
woensdag)
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.

Stemmen op 14, 15 of 16 maart
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16
maart 2022. Ook op maandag 14 en dinsdag 15
maart is voor alle kiezers het stemlokaal in het
gemeentehuis open. Zo kunt u zelf een moment
kiezen waarop het rustiger is in het stemlokaal.
Maatregelen op het stembureau
De gemeente neemt vanwege het coronavirus
maatregelen om te zorgen dat u veilig kunt stemmen.
 Geef elkaar de ruimte. We richten het stemlokaal zo in dat u afstand kan houden
van anderen.
 U mag een mondkapje dragen, dat is niet verplicht.
 U kunt uw handen desinfecteren bij de ingang.
Heeft u klachten gerelateerd aan corona?
Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf thuis en laat u testen. U kunt
iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u regelen op de achterkant
van uw stempas. Diegene die u machtigt moet tegelijkertijd zijn eigen stem uitbrengen.
Stemmen tellen op woensdagavond 16 maart
De stemmen die zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16
maart worden op woensdagavond 16 maart vanaf 21.00 uur geteld. De telling vindt
plaats in het gemeentehuis.
De stemmen die zijn uitgebracht op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart (vervroegd
stemmen) worden geteld door het gemeentelijk stembureau op woensdagochtend om
10.30 uur. Deze telling vindt plaats in de oude burgemeesterskamer van het
gemeentehuis.
Na de tellingen worden de voorlopige uitslagen op woensdagavond 16 maart
bekendgemaakt in het gemeentehuis en op de website van de gemeente.
Het tellen van de stemmen is openbaar.
Bekendmaking uitslag
De uitslag van de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Schiermonnikoog wordt bekend gemaakt in een openbare zitting van het centraal
stembureau op maandag 21 maart om 10.00 uur in het gemeentehuis.

Nieuw Dokkum nieuwe Proeftuin voor aardgasvrije wijken
De gemeente krijgt een bijdrage van de rijksoverheid om de wijk Nieuw Dokkum
aardgasvrij te maken. Dat maakte de minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge,
donderdag officieel bekend. Schiermonnikoog krijgt voor deze Proeftuin Aardgasvrije
Wijken een bijdrage van bijna € 2,3 miljoen om, samen met bewoners, de wijk Nieuw
Dokkum aardgasvrij te maken en te verduurzamen. Wij zijn blij en trots dat onze
aanvraag is gehonoreerd.
Met dit bedrag krijgt de gemeente een stevige steun in de rug om samen met de
bewoners van Nieuw Dokkum, een start te maken met het aardgasvrij maken van de
wijk.
De komende tijd gaan we benutten om ons voor te bereiden. Hierin zullen we alle
bewoners van Schiermonnikoog ook uitgebreid meenemen via de nieuwsbrief, website
en social media. Met de bewoners van de wijk Nieuw Dokkum nemen we binnenkort
rechtstreeks contact op.
Het aardgasvrij maken van de wijk zal haalbaar en betaalbaar zijn voor alle bewoners
van de wijk, zowel voor de koopwoningeigenaren als voor de huurders. We gaan zorgen
voor een goede begeleiding en hebben aandacht voor de persoonlijke situatie van
mensen. Ook nodigen we bewoners uit om mee te praten over de mogelijkheden.
Het aardgasvrij maken van de wijk Nieuw Dokkum zal een aantal stappen doorlopen. De
eerste stap is het goed isoleren van de woningen. Daarna volgt stap twee: de huizen
verwarmen zonder aardgas. De gemeente wil voor de hele wijk een gezamenlijk

warmtesysteem aanleggen met een warmtepomp die in de nieuwbouw van de basisschool kan komen.
We kijken er naar uit om samen met onze bewoners en partners zoals WoonFriesland, Liander en anderen te werken
aan een aardgasvrij Schiermonnikoog.
Wilt u nu al meer informatie over het project, de planning en de stappen die we willen nemen? Kijk op voor meer
informatie op onze website: Proeftuin Aardgasvrije Wijken - Projecten - Visie, ambitie en projecten - Duurzaam
Schiermonnikoog -

Oproep voor hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne
Alle gemeenten in Friesland, ook gemeente Schiermonnikoog, zijn gevraagd om te kijken op welke manier er voor
langere tijd vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden. We werken hier natuurlijk graag aan mee.
We waarderen particuliere initiatieven voor de opvang van Oekraïners, maar houden als gemeente wel graag de regie
over het aantal mensen dat op het eiland wordt opgevangen. De opvang is voor meerdere maanden nodig.
Vluchtelingen hebben, naast de primaire levensbehoeften, begeleiding nodig en daarnaast zijn voorzieningen als
scholen en gezondheidszorg op een eiland beperkt. We bekijken op dit moment de mogelijkheden.
Opvangplaats melden
Op Schiermonnikoog zijn veel verblijfsaccommodaties. Wat zou het mooi zijn als we drie of vier gezinnen uit Oekraïne
voor een langere periode onderdak kunnen bieden. We doen daarom een oproep aan logiesverstrekkers om (samen)
te kijken wat er mogelijk is. Zijn er logiesverstrekkers die accommodatie ter beschikking willen en kunnen stellen? We
denken hierbij bijvoorbeeld aan particuliere vakantiewoningeigenaren en eigenaren van appartementencomplexen of
groepsaccommodaties.
Andere vormen van hulp: taal, begeleiding, sport
Het is nog niet duidelijk óf er ook vluchtelingen naar Schiermonnikoog komen. Maar áls wij ook hier vluchtelingen
gaan opvangen, zijn er ook andere vormen van hulp nodig. Denk hierbij aan hulp in taal, het aanbieden van (sport
en/of culturele) activiteiten, enz.
Melden
Heeft u accommodatie beschikbaar of kunt u andere hulp bieden? Meld dit bij de gemeente via e-mail:
h.krul@schiermonnikoog.nl of via 06-11056064. Op onze website (onder ‘nieuws’) vindt u meer informatie over dit
onderwerp: Hulp aan Oekraïne - Nieuws - Actueel - Nieuws - In de gemeente - Schiermonnikoog
We krijgen de komende tijd meer informatie vanuit de Veiligheidsregio en meer duidelijkheid over de organisatie. We
houden u op de hoogte via de website van de gemeente en de sociale mediakanalen.

Vaccinatie 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.

2e boostervaccinatie voor 70 jaar en ouder
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. In de uitnodigingsbrief staat hoe en wanneer u de afspraak kunt maken.

Booster voor jongeren tussen 12 t/m 17 jaar
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en wil je ook een boosterprik? Dan kan dat. Hoewel de meeste jongeren na vaccinatie
bijna niet ziek worden van de omikron-variant, kunnen er redenen zijn waarom jongeren een booster willen.
Bijvoorbeeld omdat zij zelf kwetsbaar zijn of kwetsbare gezins- of familieleden willen beschermen.
Kiezen voor de booster
De keuze voor een boosterprik maak je zelf of samen met je ouders. Dit hangt af van je leeftijd. Ben je 16 of 17 jaar?
Dan mag je zelf beslissen of je een coronaprik wil. Ben je jonger dan 16? Beslis dan samen met je ouders of
verzorgers of je een coronaprik wilt. Kom je er echt niet uit samen? Dan mag je uiteindelijk zelf beslissen of je je laat
vaccineren. Je hoeft geen verklaring mee te nemen van je ouders of verzorgers. Kom je zonder één van je ouders of
verzorgers bij een priklocatie, dan vraagt een medewerker van de priklocatie wel of je het met ze hebt besproken.
Afspraak maken voor een booster
Wil je een boosterprik? Dan kun je op 31 maart een prik halen op Schiermonnikoog bij De Stag, Langestreek 23. Je
moet van tevoren een afspraak maken. Bel op 22 of 26 maart tussen 9.00 – 16.00 uur naar 088-22 99 640 om de
afspraak in te plannen.

Waardebon voor bijvoorbeeld energiebesparende lampen, apparaten, enz.
Wilt uw lampen vervangen voor ledlampen, een energiezuinigere koelkast kopen of korting krijgen op een
energieadvies? U kunt deze, en andere kleine energiebesparende maatregelen, nu kopen en een deel van de
kosten (tot maximaal € 80,-) terugkrijgen van de gemeente. Deze regeling energiebesparende maatregelen is
bedoeld voor inwoners van Schiermonnikoog en zowel voor koop- als voor huurwoningen.
In Nederland, Friesland, met de andere Friese Waddeneilanden en op Schiermonnikoog is afgesproken dat we
zuiniger willen omgaan met energie. We willen minder aardgas en elektriciteit gebruiken. Dit kan door zelf
maatregelen te nemen. Kleine, zoals het vervangen van oude lampen. Of grote, zoals het isoleren van het dak.
De gemeente Schiermonnikoog heeft daarom vanaf 1 maart 2022 een subsidieregeling beschikbaar voor de
bewoners van Schiermonnikoog. Deze is gericht op het doen van kleine energiebesparende maatregelen aan uw
woning. De subsidie is beschikbaar tot 31 december 2022.
Wilt u grote energiebesparende maatregelen nemen? Ook hiervoor is landelijke en provinciale subsidie
beschikbaar. Kijk voor een overzicht van de regelingen op www.duurzaambouwloket.nl/schiermonnikoog.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het energieloket van de gemeente:
postbus20@schiermonnikoog.nl of 0519-535050.

Steun aan de bevolking van Oekraïne
De gemeente Schiermonnikoog steunt de actie van Giro555 voor Oekraïne en doneerde afgelopen maandag € 2,00
per inwoner. U kunt ook geld doneren via NL08 INGB 0000 0005 55.

Verkiezingsdebat
Op woensdag 9 maart was het verkiezingsdebat tussen de drie
politieke partijen van Schiermonnikoog onder leiding van de heer
Jaap Jepma. Er waren meerdere rondes waaraan verkiesbare
kandidaten meededen. Het thuispubliek kon vragen doorgeven via
een telefoonnummer.
Vanwege het grote aantal coronabesmettingen op het eiland was
er slechts beperkt publiek mogelijk in de raadzaal waar het debat
gehouden werd.
Het debat is terug te zien via de raadspagina op onze website.

Meeuwen
Meeuwen horen bij Schiermonnikoog, maar ze kunnen ook voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld door het krijsen van
jonge meeuwen. Ook kunnen ze de omgeving vervuilen met hun uitwerpselen.
Wat doet de gemeente?
Meeuwen zijn beschermde dieren. Daarom ondernemen wij geen directe maatregelen tegen ze. Slechts bij een
ernstige aantasting van de volksgezondheid kan een ontheffing op grond van de wet Natuurbescherming worden
aangevraagd. Op Schiermonnikoog is hiervan geen sprake. Door de ondergrondse containers en het schoonhouden
van het dorp, neemt de gemeente voedsel voor de dieren uit het dorp weg.
Wat kunt u doen?
In maart en april starten meeuwen met paarvorming en nestelen. Neem daarom op tijd maatregelen om nesten op uw
dak te voorkomen. Houd uw (plat) dak en dakgoot goed schoon en verwijder eventueel oude nesten, zodat er geen
takjes en bladeren liggen die meeuwen gebruiken als nestmateriaal.
U kunt uw dak ook meeuwwerend maken. Met het plaatsen van pinnen of het spannen van netten of draden op het
dak voorkomt u dat meeuwen er gaan broeden. Ook gekleurde linten kunnen een oplossing bieden. Eventueel kunnen
deskundige bedrijven u hierbij helpen. Geef meeuwen geen eten. Meeuwen hebben het extra voer niet nodig,
bovendien kan het ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de vogels. Wij adviseren de
horecaondernemers hun gasten hierop te wijzen.
Wat mag u niet doen?
Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u zelf geen eieren van meeuwen rapen, ze uit het nest nemen, beschadigen of
vernielen. U mag ook geen meeuwennesten verwijderen of de meeuwen met opzet verontrusten.

Schiermonnikoog is beste kleine gemeente in verkiezing Fietsstad 2022
De gemeente Schiermonnikoog is door fietsers uitgeroepen als beste kleine
fietsgemeente in de verkiezing voor Fietsstad 2022.
Loco-burgemeester Johan Hagen: “Wij zijn erg blij met deze prijs. Ons mooie eiland
Schiermonnikoog is autoluw met 35 kilometer aan fietspaden door het dorp, de
duinen, kwelders en langs het wad. In 2020 werd Schiermonnikoog ook al verkozen
tot beste fietseiland. En daar zijn we trots op.”

Donderdag 7 april reikt de fietsersbond de prijs om 11.00 uur uit in de Willemshof. We nodigen fietsers van harte uit
om hierbij aanwezig te zijn om onder andere een leuke goodiebag in ontvangst te nemen.
Fietsstad 2022
Of Schiermonnikoog ook de titel Fietsstad van het jaar in ontvangst mag nemen wordt bekendgemaakt op donderdag
2 juni 2022 tijdens het Nationaal Fietscongres. Schiermonnikoog strijdt samen met Gooise Meren, Zoetermeer en
Alphen-Chaam om deze felbegeerde titel. Meer informatie vindt u op www.fietsstad.nl.

Donderdag 17 maart inzameling huishoudelijk KCA (klein
chemisch/gevaarlijk afval)
Op donderdag 17 maart haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch
afval huis aan huis op. Bewaar batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten
en ander klein chemisch afval in de bekende rode of groene kunststofbak. Zet
deze bak op donderdagochtend 17 maart, afgesloten, voor uw woning. De
chemokar haalt het afval bij u op. Graag op het aangebodene vermelden wat
de inhoud is.
De ophaaldag is gewijzigd van woensdag naar donderdag. Dit is
voortaan de nieuwe ophaaldag.
Na de route staat de chemokar van 14.00 - 15.00 uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de
Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven.
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen:
06-12740802.

Zorg & Welzijn
Gewijzigde openingstijden Huiskamer Koningshuis
De inloop-Huiskamer van het Koningshuis heeft in week 11 gewijzigde openingstijden. We zijn 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.

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.

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
Uitvoeringsregeling energiebesparende maatregelen woningen 2022
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de vergadering 1 maart
2022 de Uitvoeringsregeling energiebesparende maatregelen woningen 2022 vastgesteld. (7-3-2022)

