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Beeldvormende raad 4 oktober gaat niet door
De beeldvormende bijeenkomst van de raad van 4 oktober gaat niet door. De
Waddenvereniging heeft aangegeven verhinderd te zijn. Er wordt een nieuwe datum
gezocht voor deze bijeenkomst.

Global Goals Event
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

Op zaterdag 24 september vond de jaarlijkse Global Goals markt plaats. In de
Willemshof konden inwoners en bezoekers in gesprek met lokale organisaties en
ondernemingen over onder andere duurzame consumptie en (voedsel)productie,
energie- en watergebruik, armoedebestrijding en discriminatie. Wethouder Ilja
Zonneveld: ‘Het is belangrijk dat we van elkaar weten wat we aan de Global Goals doen,
samen kunnen we Schiermonnikoog gezonder, eerlijker en duurzamer maken.’

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
4 okt
4 okt
10 okt
13 okt
27 okt

Inloopspreekuur
Wetterskip
Hulpmiddelencheck
Informatiebijeenkomst
ministerie EZk
Griepprik
Vaccinatiedag

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.

Herhaalprik tegen corona
Voor de inwoners van Schiermonnikoog van 12 jaar en ouder wordt een
vaccinatiedag georganiseerd op het eiland en wel op donderdag 27 oktober. Alle
inwoners van 12 jaar en ouder ontvangen deze week een uitnodigingsbrief. In de brief
staat wanneer en hoe u een afspraak kunt maken.
Waarom nog een coronaprik?
De herhaalprik beschermt u dit najaar extra tegen het coronavirus. De verwachting is
dat de besmettingen in de winter op gaan lopen. Ook als u eerder gevaccineerd bent of
al corona hebt gehad, kunt u nog ziek worden van corona. Het vernieuwde vaccin biedt
bescherming tegen meer varianten dan het originele vaccin. Hierdoor wordt u niet of
minder ziek van het coronavirus.
Nog geen of niet alle vaccinaties gehad?
Heeft u nog geen eerdere coronavaccinatie gehad? Of heeft u de basisserie niet
afgerond? Dan is deze brief uw uitnodiging voor een vaccinatie uit de basisserie. Twijfelt
u of u de basisserie heeft afgerond? Dan kunt u dit bespreken bij het maken van een
afspraak.

Ondertekening overeenkomst ontwerp Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)
Op 21 september is de overeenkomst tussen gemeente
en 19 Het Atelier voor het ontwerpen van het nieuwe
Leer- en Ontwikkelcentrum ondertekend.
Op 6 september 2022 besloot het college van
burgemeester en wethouders dat 19 Het Atelier
architecten het voorlopig ontwerp voor het Leer- en
Ontwikkelcentrum (LOC) mag gaan maken.
19 Het Atelier gaat nu, samen met direct betrokkenen,
werken aan een voorlopig ontwerp. Na uitwerking volgt
een presentatie aan inwoners en ouders.
De gemeente, de Inspecteur Boelensschool en SWS Yn
de mande willen meer inhoudelijk samenwerken en zorgen voor een doorlopende leerlijn
voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Op die manier kunnen zij kinderen beter bijstaan in hun
ontwikkeling.

Aanvragen eenmalige energietoeslag
De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen voor 2022. U kunt deze toeslag
gebruiken om uw (gestegen) energielasten mee te betalen. De energietoeslag is verhoogd van € 800,00 naar
€ 1300,00.
Heeft u recht op de toeslag maar deze nog niet aangevraagd? De voorwaarden en het aanvraagformulier staan op
onze website. Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij de publieksbalie Aanvragen kan nog tot en met 31
december.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Noard-East Fryslan via telefoonnummer 0519298888 keuze 1.

Vraag & Antwoord Proeftuin Aardgasvrije Wijk (PAW)
Voor de zomer konden alle inwoners van de wijk Nieuw Dokkum zich laten
informeren over de voortgang van het PAW-traject. Inwoners hadden
verschillende vragen over het project. De vragen en de antwoorden zijn nu
gebundeld en terug te lezen op onze website onderaan bij projecten.
Tijdens de bijeenkomsten gaf Ekwadraat uitleg over de opstart en voortgang van het PAW-traject. Hierbij is vooral
ingegaan op de plannen voor de komende maanden, tot eind 2022. Dit is de opstartfase. Ook liet Ekwadraat de
langere termijn planning zien. Dit deel van de presentatie is gepresenteerd tijdens de gemeenteraadsvergadering van
12 juli en kunt u via onze website terugkijken.
We zijn met bewoners in gesprek over hoe ze mee kunnen doen (participatie) en hoe we met hen in gesprek kunnen
blijven (communicatie). Bewoners kunnen bijvoorbeeld meedoen aan één van de werkgroepen. Deze werkgroepen
gaan invulling geven aan onderwerpen als isolatie, techniek en participatie & communicatie.

Programmanotitie over kabels en leidingen ter inzage
Van vrijdag 30 september 2022 tot en met donderdag 10 november 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (cNRD) ter inzage voor het programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ)-Eemshaven. In deze notitie
staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport voor PAWOZ- Eemshaven. Iedereen kan op de notitie
reageren door het indienen van een reactie binnen de boven genoemde periode.
Wat houdt het programma in?
Het PAWOZ - Eemshaven onderzoekt de aansluitingsroutes voor de windparken Ten noorden van de
Waddeneilanden en Doordewind op de Eemshaven. Het streven is om deze parken uiterlijk eind 2031 aan te sluiten.
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor aansluitingen van windparken in de Eemshaven
na 2031 door middel van elektriciteitskabels en/of waterstofleidingen.
Waarom is dit programma nodig?
In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de
CO2-uitstoot verminderden de klimaatverandering
tegengegaan. De opwek van windenergie biedt kansen om dit te doen. Om de opgewekte groene energie aan land te
krijgen is een goede aansluiting essentieel. Zo wordt Nederland verduurzaamd.
Informatiebijeenkomst 10 oktober
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert een informatiebijeenkomst over dit onderwerp
op maandag 10 oktober in Hotel van der Werff (Teensmazaal). Van 19.30 tot 21.30 uur is er een vrije inloop. Bij de
informatiebijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Er zijn medewerkers van het ministerie
van EZK aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.
Bekijken en reageren?
U kunt de cNRD van 30 september 2022 tot en met 10 november 2022 inzien op www.rvo.nl/pawozeemshaven. U
kunt daar ook lezen hoe u kunt reageren. Op papier kunt u de documenten in dezelfde periode tijdens de reguliere
openingstijden bekijken op het gemeentehuis.

Inloopspreekuur Wetterskip Fryslan
Vanaf 4 oktober is er elke eerste dinsdag van de maand een inloopspreekuur van Wetterskip Fryslan. Heeft u vragen,
wensen of ideeën over dijk- en duinversterking, natuur, milieu, landschap of cultuurhistorie? Tussen 8.30 tot 12 uur is
de omgevingsmanager aanwezig in het gemeentehuis.

Hulp bij financiële problemen
We verkeren in dure tijden door de hoge gasprijzen en inflatie. Heeft u geldproblemen, moeite met rondkomen of
misschien schulden? Het is belangrijk dat u aan de slag gaat met uw financiële problemen. Niets doen verergert het
probleem. Denk bijvoorbeeld aan een betalingsachterstand in de huur of hypotheek. Door op tijd zelf aan de slag te
gaan met uw geldproblemen of hulp te zoeken, kunt u dit voorkomen.
De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) zorgt ervoor dat de schuldhulpverlening vanuit een wettelijke basis
door de gemeenten (kosteloos) wordt uitgevoerd.

Schuldregeling
De schuldhulpverlener van de gemeente zet samen met u al uw schulden op een rijtje. Er wordt gekeken naar de
beste oplossing om zo snel mogelijk van uw schulden af te komen
Zijn uw schulden te hoog om ze volledig binnen 3 jaar af te kunnen betalen, dan kunnen we een
schuldregelingstraject inzetten. Een schuldregeling duurt meestal drie jaar. In die tijd lost u zoveel mogelijk schulden
af. De rest wordt kwijtgescholden. U kunt daarna schuldenvrij verder.
Budgetbeheer
Om uw huishoudboekje op orde te krijgen kan budgetbeheer een onderdeel zijn van schuldhulpverlening.
Budgetbeheer betekent dat iemand van de gemeente tijdelijk uw geldzaken regelt. U krijgt geld voor boodschappen
(leefgeld) en uw vaste lasten worden betaald, zodat er geen nieuwe betalingsachterstanden ontstaan. Daarnaast
proberen we afbetalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. Budgetbeheer geeft financiële rust en is kosteloos.
Wanneer budgetbeheer niet passend is, kan de gemeente u in geval van lichamelijke of geestelijke problematiek, ook
doorverwijzen naar een geschikte bewindvoerder. Een bewindvoerder beheert net als bij budgetbeheer uw geld. Het
grootste verschil met budgetbeheer is dat voor bewind een aanvraag bij de rechtbank nodig is. Ook kan het zijn dat er
kosten in rekening worden gebracht afhankelijk van uw inkomen. De gemeente adviseert graag bij het zoeken naar
een passende bewindvoerder.
Voor een vrijblijvend informatief gesprek kunt u contact opnemen met de afdeling schulddienstverlening van de
gemeente Noardeast-Fryslan via telefoonnummer 0519-2913131 of via e-mail infosdv@noardeast-fryslan.nl
De afdeling Schulddienstverlening van Gemeente Noardeast-Fryslan voert ook de schuldhulpverlening uit voor de
inwoners van Gemeente Schiermonnikoog.
Indien gewenst maken zij graag een afspraak met u op Schiermonnikoog. Daarnaast is het mogelijk vrijblijvend
contact op te nemen met maatschappelijk werkster Yvonne Kolster via 088-0305150 of via email door een mail te
sturen naar y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl.

Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek
De overheid, waaronder ook de gemeente Schiermonnikoog, vindt het belangrijk dat burgers met vragen over de
overheid een plek hebben waar ze geholpen worden. Bibliotheken en de overheid werken hierin samen. De
bibliotheek op Schiermonnikoog heeft ook een informatiepunt digitale overheid.
De bibliotheek organiseert formulieren spreekuren en digitale spreekuren.
Formulierenspreekuur: hulp bij formulieren en teksten
Heeft u vragen over DigiD, toeslagen of moeilijke brieven van de overheid? Moet u een formulier downloaden, printen
en invullen en heeft u hier hulp bij nodig? Heeft u de energietoeslag nog niet aangevraagd en heeft u daar hulp bi
nodig? Voor al deze vragen kunt u terecht bij het formulierenspreekuur.
Formulierenspreekuur: inloop iedere donderdag in oktober en november tussen 11.30 en12.30 uur.
Digitaal spreekuur: hulp bij telefoon-, tablet- en laptopproblemen
Wilt u email ontvangen op uw telefoon of tablet? Heeft u vragen over virusbescherming of moet er een update
geïnstalleerd worden? Voor al uw vragen over mobiele telefoons, tablets en laptops kunt u terecht bij het digitale
spreekuur.
Vergeet niet het apparaat mee te nemen in uw inloggegevens.
Digitaal spreekuur (gratis): inloop op de tweede donderdag van de maand (13 oktober, 10 november en 8 december)
van 14.00 – 15.00 uur in de bibliotheek.

Nieuwe aanvraagronde Iepen Mienskipsfûns
Heeft u een idee voor een project dat de leefbaarheid in een wijk, in het dorp of op het eiland kan verbeteren?
Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar voor goede initiatieven van inwoners. Het college
van Gedeputeerde Staten heeft voor de Waddeneilanden voor deze tweede tender van 2022 totaal € 226.000
beschikbaar gesteld. Vanaf 12 september t/m 6 oktober 2022 kan u weer subsidie aanvragen.
Een aanvraag begint met de uitwerking van uw idee, het zogenaamde projectplan. De medewerkers van het
projectbureau vertellen u graag waar u bij het schrijven van zo’n projectplan rekening mee moet houden. De ervaring
heeft uitgewezen dat het handig is om concept-projectplannen en aanvraagformulieren voor het indienen eerst met
hen door te spreken. Dat vergroot de kans van slagen. U kunt hen telefonisch bereiken op 058 - 292 58 12 of per email naar eilanden@fryslan.frl
Voor meer informatie kunt u op de volgende website terecht: https://www.fryslan.frl/imfaanvragen

Zorg & Welzijn
Activiteiten
Onderstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij
Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.
Wanneer: Donderdag 13 oktober eten bij van der Werff.
Tijd: 12.00 uur
Eigen bijdrage € 8,00 voor hoofdgerecht met een consumptie
Aanmelden voor woensdag 12 oktober.

Hulpmiddelencheck 4 oktober
Veilig met uw rollator, rolstoel, driewieler en Scootmobiel het nieuwe winterseizoen in?
Op 4 oktober organiseren WMO gemeente Schiermonnikoog en Medipoint een (gratis) rollator check
en een rolstoel- en scootmobiel reparatiedag in het Koningshuis. Van 11.00 tot 15.00 uur kunt u hier
uw rollator, rolstoel en driewieler laten checken en krijgt uw scootmobiel een kleine opknapbeurt
zodat u weer veilig de weg op kan tijdens het seizoen.
Daarnaast neemt Medipoint handige hulpmiddelen mee voor in en om huis , die u kunt aanschaffen. Zo zal er deze
dag ook een specialist aanwezig zijn op het gebied van sta-op stoelen, nieuwe rollators en andere hulpmiddelen.
Mocht u vooraf interesse of vragen hebben over hulpmiddelen dan kunt u telefonisch contact op te nemen met Erik
van der Velde van Medipoint via telefoonnummer: 0512-543044

Koffieochtend met de kleuters
Op dinsdagochtend 27 september kwamen de kleuters van Yn de Mande op bezoek
bij de ouderen in het Koningshuis. De ouderen genoten van hun kopje koffie en de
kleuters van hun drinken en fruit. Daarna werden er samen nog liedjes gezongen.
Een gezellige ochtend die zeker voor herhaling vatbaar is.

Maatschappelijk werk
Wilt u een afspraak maken met maatschappelijk werk? Dan kunt u contact opnemen
met maatschappelijk werkster, Yvonne Kolster via 088-0305150 of u kunt een e-mail
zenden naar y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl. Kijk voor meer informatie op de
website www.sociaalwerkdekaai.nl

Verslavingszorg
Heeft u vragen of zorgen op het gebied van alcohol, drugs, roken, gamen, roken of gokken?
Dan kunt u contact opnemen met Lucia Steen van Verslavingszorg Noord Nederland via 06-13486126 of via e-mail
l.steen@vnn.nl. Wilt u liever via de huisarts of zorgverlener contact, dat kan ook.
Kijk voor meer informatie over Verslavingszorg op www.vnn.nl

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning – Aanvraag
Rijspolder 71 - het uitbreiden van een recreatiewoning
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.

Informatie van de huisartsenpraktijk
Uitnodiging voor de griepprik op donderdagmiddag 13 oktober 2022
De griepprik is bedoeld voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u tot een
risicogroep behoort, krijgt u het advies om elk jaar een (gratis) griepprik te halen.
De griepprik is bedoeld voor mensen:
– met een leeftijd van 60 jaar of ouder
– met een langdurige hart-of vaatziekte
– met een langdurige longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD)
– met suikerziekte (diabetes mellitus)
– met een nieraandoening
– met een verlaagde weerstand (door een ziekte, een medische behandeling zoals bijvoorbeeld chemotherapie, of
gebruik van medicijnen die de weerstand verlagen)
– met zeer ernstig overgewicht (BMI van 40 of hoger)
– die zwanger zijn, vanaf een zwangerschapsduur van 22 weken
U kunt de griepprik halen op donderdag 13 oktober 2022 in het zorgcentrum van:
– 13:30 uur tot 13:45 uur als uw achternaam begint met een van de letters A t/m D
– 13:45 uur tot 14:00 uur als uw achternaam begint met een van de letters E t/m H
– 14:00 uur tot 14:15 uur als uw achternaam begint met een van de letters I t/m L
– 14:15 uur tot 14:30 uur als uw achternaam begint met een van de letters M t/m P
– 14:30 uur tot 14:45 uur als uw achternaam begint met een van de letters Q t/m T
– 14:45 uur tot 15:00 uur als uw achternaam begint met een van de letters U t/m Z
Wij verzoeken u vriendelijk, doch nadrukkelijk, om:
- thuis te blijven bij klachten van verkoudheid, hoesten, kortademigheid en/of koorts
- het zorgcentrum via de hoofdingang te betreden
- aanwijzingen van de assistenten op te volgen en de aangegeven route in het gebouw te volgen
- korte mouwen te dragen onder uw jas, zodat de prik makkelijk in de bovenarm kan worden gegeven.
- alleen vragen te stellen aangaande de vaccinaties. Voor andere vragen kunt u een afspraak maken.
Valt u niet binnen de doelgroep en wilt u toch een griepprik? Dan betaalt u zelf voor de griepprik. Sommige
verzekeringen vergoeden deze kosten (gedeeltelijk).
Bent u geboren in 1953, 1954, 1955 of 1956? Dan nodigen we u ook uit voor de pneumokokkenprik
Pneumokokken zijn bacteriën die in de neus- en/of keelholte zitten waar men, met name als de afweer minder goed
werkt, erg ziek van kan worden. Als men ouder wordt neemt de werking van het afweer systeem af. De
pneumokokkenprik maakt de kans kleiner dat men ernstig ziek wordt door pneumokokken. De beschermende werking
van de prik houdt 5 jaar aan.
In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad om alle 60- tot en met 80-jarigen de pneumokokkenprik aan te bieden. Sinds
2020 worden daarom elk jaar bepaalde leeftijdsgroepen uitgenodigd voor de prik.
De (gratis) pneumokokkenprik kan gelijktijdig met de griepprik worden gegeven. Voor deze prik kunt u daarom
hetzelfde tijdstip aanhouden als voor de griepprik.
Na de pneumokokkenprik kan uw arm gevoelig zijn en de prikplek kan rood en dik zijn. Dit gaat meestal na 1 tot 2
dagen over. Ook kunt u zich na de prik een paar dagen minder goed voelen, met spierpijn en koorts. Dit komt doordat
het lichaam afweer opbouwt tegen de pneumokokken bacterie.
Wilt u contact opnemen met de praktijk indien u:
- weet dat u allergisch bent voor de pneumokokkenprik
- korter dan 2 jaar geleden al een pneumokokkenprik heeft gekregen
- u op dit moment chemotherapie krijgt of dit in de afgelopen 3 maanden heeft gehad
Indien u de prik(ken) graag op een andere dag wilt ontvangen, of andere vragen over de vaccinaties heeft, kunt u
telefonisch contact opnemen met de praktijk (0519-712400).
Vanwege de griepprik is de huisartsenpraktijk op 13 oktober ’s middags gesloten.
Voor spoed zijn wij telefonisch bereikbaar.

