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Vakantieperiode: dien aanvragen op tijd in
In de vakantieperiode juli en augustus zijn er minder mensen aanwezig op het
gemeentehuis. Bovendien vergadert het college vanaf 26 juli tweewekelijks in plaats van
wekelijks. Het kan zijn dat u daarom iets langer op een antwoord moet wachten dan u
van ons gewend bent. Ook de nieuwsbrief verschijnt in de zomer om de week.
Wilt u een aanvraag doen voor bijvoorbeeld een evenement, doe dat dan op tijd. U weet
dan zeker dat wij uw aanvraag op tijd kunnen behandelen. Een vergunningaanvraag
voor een groot evenement moet u bijvoorbeeld altijd minimaal drie weken van tevoren
indienen. Een klein evenement meldt u minimaal tien werkdagen van tevoren. In de
vakantieperiode juli-augustus raden wij u aan om hiervoor een ruimere termijn in acht te
nemen. Voor het aanvragen van bijvoorbeeld een paspoort, kunt u gemakkelijk online
een afspraak maken via onze website.
Wij wensen iedereen een fijne zomer.
Bestuur en medewerkers gemeente Schiermonnikoog

Openingstijden:

Eenmalige energietoeslag bereikbaar voor meer huishoudens

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Vorige week besloot het college van burgemeester en wethouders de regeling voor een
eenmalige energietoeslag uit te breiden, zodat een bredere groep inwoners steun kan
krijgen. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen de 120% en 130% van de
bijstandsnorm hebben mogelijk recht op een eenmalige energietoeslag van € 400. Zij
moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden én het
aanvraagformulier vindt u op onze website: Home > Eenmalige energietoeslag.
Het is al een aantal weken mogelijk voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm om de eenmalige energietoeslag van € 800 aan te vragen. Voldoet u aan
de voorwaarden en heeft u de eenmalige toeslag nog niet aangevraagd? Tot en met
november kunt u deze toeslag nog aanvragen.
Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? Neem dan contact op met
maatschappelijk werkster Yvonne Kolster via 088-0305150 of u kunt een e-mail sturen
naar y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl.

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
28 juli

Streekarchivaris

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.

Geslaagden Inspecteur Boelensschool
Alle leerlingen van klas 4 van de
Inspecteur Boelensschool zijn geslaagd.
Op 12 juli was de uitreiking van de
diploma’s. Burgemeester Ineke van Gent
feliciteerde de geslaagden en
overhandigde hen namens de gemeente
Schiermonnikoog een boekenbon. Ook
had ze voor alle kinderen een persoonlijke
boodschap.
Koen, Sjoerd, Senne en Steven: van harte
gefeliciteerd en veel succes met jullie
vervolgopleiding!

Schiermonnikoog en Borkum willen nieuwe energie en geen oud gas
Burgemeesters Jürgen Akkerman (Borkum, Duitsland) en Ineke van Gent
(Schiermonnikoog) roepen in een open brief staatssecretaris Vijlbrief en de
investeerders van gas- en productiebedrijf ONE-Dyas op om niet te investeren in nieuwe
gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog. In plaats daarvan zouden investeerders
hun kapitaal groen moeten inzetten en investeren in de opwekking én opslag van
duurzame, hernieuwbare energie vinden de burgemeesters. De provincies Fryslân en
Groningen ondersteunen de oproep van beide burgemeesters van harte.
Ten noorden van Schiermonnikoog en Borkum dreigt ONE-Dyas B.V. een nieuw
gasplatform te bouwen. Staatssecretaris Vijlbrief gaf hier onlangs een vergunning voor
af. Tot 15 juli 2022 ligt deze vergunning ter inzage en kan er een rechtszaak worden
aangespannen. De burgemeesters hopen dat de staatssecretaris en de investeerders
geen gebruik zullen maken van deze vergunning voor gaswinning. Dan kunnen we, over
de grenzen heen, op zoek naar klimaatvriendelijke alternatieven en doen wat echt nodig
is.

De Nederlandse overheid en ONE-Dyas zien het boren naar gas als een alternatief voor Russisch gas en zij vinden
dit nodig voor de transitie naar een gasvrije samenleving. De briefschrijvers zien niets in dat gelegenheidsargument.
De transitie naar een gasvrije samenleving zal sneller gaan als er druk op de ketel blijft en gas in de grond blijft. We
moeten zorgen dat we mínder gas gaan gebruiken en niet dezelfde hoeveelheid uit andere bronnen. We moeten
besparen en investeren in duurzame energiebronnen en in manieren om die energie op te slaan.
Het gas ten noorden van Schiermonnikoog is bovendien geen acute oplossing voor de vermindering van Russisch
gas want het platform moet nog gebouwd worden en de leidingen nog gelegd. Op zijn vroegst kunnen we het gas over
twee á drie jaar gebruiken. De open brief van de burgemeesters is te lezen op onze website.

Sportakkoord: Optisport de Dúnatter 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.
Optisport de Dúnatter
In de duinen aan het Duinpad 10 bevinden zich het zwembad en het
fitnesscentrum van Optisport de Dúnatter.
Het zwembad is zes jaar geleden volledig gerenoveerd. Het geheel is zo
gerealiseerd dat er zo weinig mogelijk energie wordt verbruikt. Het
openluchtzwembad is geopend van half mei tot begin september. Er zijn
twee ruime, geschakelde bassins; een recreatie- en een 25-meterbad. In
beide bassins drijven speelattributen en er is een leuke familieglijbaan.
Verder is er nog een peuterbad met diverse materialen en een fijne,
zonnige ligweide. Wij voorzien graag in een hapje en een drankje om uw
dag helemaal compleet te maken.
In het hoogseizoen organiseren wij voor jong en oud diverse activiteiten.
Zo is er bijvoorbeeld in het hoogseizoen elke woensdag tussen 9 en 11
uur zeemeerminzwemmen en ‘s middags drijft er regelmatig een
stormbaan in de vorm van een nijlpaard in het zwembad. Al onze
activiteiten hangen per week aangeplakt bij onze locatie. De kinderen
van Schiermonnikoog kunnen het hele jaar door zwemlessen volgen. Ook kleinkinderen van eilanders en badgasten
sluiten hier ‘s zomers graag bij aan. In de winterperiode zetten we de zwemlessen voort bij Vitamaris. Naast de
zwemlessen worden er tevens aqua-groepslessen verzorgd.
Wilt u graag meedoen aan onze activiteiten of deelnemen aan de aqualessen of zwemlessen? Dan kunt u zich
opgeven via: 06-50744021 of 0519-531113.
Naast het zwembad is er ook een mogelijkheid tot fitnessen op onze locatie.
De sportschool biedt diverse faciliteiten aan. U bepaalt zelf wanneer u komt
fitnessen en wat u doet: lekker op uw eigen tempo en niveau. Het is ook mogelijk
om begeleiding te krijgen tijdens het fitnessen. Wilt u bijvoorbeeld afvallen, aan
de conditie werken, spieren versterken of revalideren? We helpen u graag
verder. Naast het individueel fitnessen bieden wij ook diverse groepslessen aan.
Zo is er elke woensdagavond vanaf 19.30 uur een buikspierkwartier met
aansluitend een uitdagend circuit, ieder op zijn eigen niveau. Daarnaast bieden
we voor verschillende niveaus hardlooptraining aan en diverse small-grouptrainingen. De abonnementsvormen en aangeboden groepslessen staan
aangeplakt op onze locatie.
Meer informatie en lid worden
Benieuwd of Optisport de Dúnatter iets voor u is? Bekijk het aanbod en de faciliteiten en neem een proefles! Meer info
op onze website www.optisport.nl/dunatter of telefonisch of via Whatsapp op het nummer 06-50744021.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning - Aanvraag
- Middenstreek 2 - het wijzigen/vernieuwen van de huisaansluiting (water) (zaaknummer 2022.0066)

Omgevingsvergunning - Aanvraag afgehandeld - Vergunningsvrij
- Westerplas - aan de rand van de Westerplas op Schiermonnikoog mag een vogelkijkscherm vergunningsvrij worden
geplaatst (zaaknummer 2022.0055)

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Schiermonnikoog 2022
- De gemeenteraad heeft de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Schiermonnikoog 2022 vastgesteld.

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022
- Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 vastgesteld.

