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Calamiteiten:
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kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
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Coördinator: 06-11617657
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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
21 juni
22 juni
14 juli
28 juni
30 juni

Raadsvergadering
Informatieavond Wind
op Zee
Streekarchivaris
Uitje Balgexpres
Energieadviseur

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.
Verordeningen en beleidsregels
van de gemeente Schiermonnikoog
kunt u vinden op www.overheid.nl.

Gratis zelftesten en mondmasker voor inwoners met laag inkomen
De gemeente Schiermonnikoog stelt gratis zelftesten en mondmaskers beschikbaar aan
inwoners met een laag inkomen.
De kosten van aanschaf van zelftesten en mondmaskers 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.
Afhaallocaties
Inwoners van Schiermonnikoog kunnen 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)
Klachten die passen bij corona?
Heeft u klachten die passen bij corona? Kom dan niet zelf een test halen maar bel dan
naar onderstaand telefoonnummer.
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
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.

Militaire oefening
Er vinden militaire oefeningen plaats bij oefenterrein Marnewaard in Lauwersoog van
donderdag 16 t/m woensdag 22 juni 2022 van 8.00 tot 22.00 uur. Het oefenterrein en het
deel van de Kustweg dat langs de schietbaan loopt is afgesloten voor alle verkeer
inclusief fietsers, voetgangers en ruiters. Het gedeelte van de Kustweg tussen de
Gerbrandywei en de Marneweg blijft open voor alle verkeer.

Informatieavond Wind op Zee
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt u uit voor een
informatieavond over de aansluiting van twee windparken (‘Ten noorden van de
Waddeneilanden’ en ‘Doordewind’) op de Groningse Eemshaven. U bent welkom op
woensdag 22 juni van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorpshuis.
Meer informatie vindt u in de gemeentelijke nieuwsbrief van 3 juni 2022 en online op de
website Programma aansluiting wind op zee (PAWOZ) - Eemshaven (rvo.nl):
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/pawoz

Sportakkoord: tennisvereniging stelt zich voor
In maart onderzochten wij in het kader van het Sportakkoord de sport- en
bewegingsbehoeften bij de inwoners van Schiermonnikoog. Uit de vragenlijst kwam naar
voren dat veel mensen graag wat meer willen weten over het huidige sportaanbod. De
betrokken sportaanbieders stellen zich daarom om de beurt aan u voor.
Tennisvereniging De Hinneleup
Verscholen tussen de bomen aan het Duinpad liggen de drie meest noordelijke
tennisbanen van Nederland. Voor velen zijn het ook de mooiste banen van Nederland.
Omgeven door het geluid van vogels en wind en met het uitzicht op de Zuidertoren is dit
een unieke plek om op een mooie zomeravond of winterochtend een balletje te slaan.
En gelukkig doen zowel eilanders als toeristen dit graag.

Tennisvereniging de Hinneleup telt zo'n 75 leden. Ongeveer de helft daarvan zijn eilanders en de andere helft zijn
mensen die enkele weken per jaar op het eiland zijn, bijvoorbeeld omdat ze hier een vakantiewoning bezitten.
In de periode van april tot en met september spelen leden en niet-leden op donderdagavond vanaf ongeveer 19.00
uur een toss. Op deze avonden is iedereen welkom en worden er dubbelpartijen in wisselende samenstelling
gespeeld. Plezier en ontmoeting staan hierbij centraal maar uiteraard gaat het er vaak ook fanatiek aan toe.
Tennis is bij uitstek een sport waar u op jonge leeftijd mee kunt beginnen en waar u tot op hoge leeftijd mee door kunt
gaan. Heeft u ervaring en wilt u het tennis weer oppakken of heeft u nog nooit gespeeld maar wilt u dat wel eens
proberen? Kom dan gerust langs op donderdagavond. Iedereen is welkom, ook toeschouwers!
Toekomstplannen zijn er ook genoeg bij de Hinneleup. Zo onderzoeken we op dit moment of het haalbaar is om een
van onze banen om te bouwen tot een padelbaan (een snellere en flitsende variant van tennis). Ook duurzaamheid
heeft onze aandacht: de club heeft de ambitie om op korte termijn van het gas af te gaan en werkt samen met de
voetbalvereniging voor de aanleg van LED baanverlichting op basis van duurzaam opgewekte stroom.
Meer informatie en lid worden
Website: www.dehinneleup.nl – Wilt u graag in de appgroep? Stuur dan een e-mail aan info@dehinneleup.nl

Zorg & Welzijn
Uitje met de Eilander Balgexpres
(voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog)
Dinsdag 28 juni gaan wij er weer samen op uit met de Balgexpres.
Vertrek: 14.00 uur bij de oude brandweergarage
Kosten: € 8,00 per persoon, inclusief een hapje en drankje
Aanmelden: vóór donderdag 23 juni bij Brenda Scheper 06-11747822

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning – Verleend
Badweg 143 - het tijdelijk plaatsen van een schildersbus (zaaknummer 2022.0025)
Karrepad 27 - het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2022.0031)

Omgevingsvergunning - Verlengen beslistermijn
Langestreek 8 - het plaatsen van een buitenunit warmtepomp (zaaknummer 2022.0034)

Omgevingsvergunning – Aanvraag
Langestreek 134 - het aanbrengen van een heg ter afscherming van het terras (zaaknummer 2022.0052)
Voorstreek 16 - het vervangen van de dakbedekking (zaaknummer 2022.0051)

Algemene plaatselijke verordening gemeente Schiermonnikoog
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 17 mei de ‘Algemene plaatselijke verordening gemeente
Schiermonnikoog’ vastgesteld.
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Deze wet verplicht ons als gemeente om alle officiële publicaties online te
zetten via de website www.officielebekendmakingen.nl. Daardoor kunt u alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de
overheid raadplegen op één website. De (aanvragen voor) vergunningen vindt u niet meer op de gemeentelijke website onder het kopje
“bekendmakingen”. Wel zullen wij de (aanvragen voor) vergunningen vooralsnog in de nieuwsbrief blijven opnemen.

