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Koffie met de burgemeester in Koningshuis
Woensdag 12 oktober om 10.00 uur is er koffiedrinken met burgemeester Ineke van
Gent in het Koningshuis. Heeft u een vraag aan de burgemeester of wilt u even met haar
in gesprek? U bent van harte welkom om een kopje koffie mee te drinken.

Burgemeestersontbijt
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

Op woensdag 5 oktober kwamen de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool Yn de
Mande ontbijten met burgemeester Ineke van Gent in de raadzaal van het
gemeentehuis. Na het voorstelrondje vroeg de burgemeester of ze al wisten wat ze later
wilden worden. Automonteur, karateleraar en iets met dieren was het antwoord. De
andere kinderen wisten het nog niet.
De kinderen mochten natuurlijk ook vragen stellen aan de burgemeester. Zo wilden ze
weten wat haar favoriete eiland is en of ze in de politiek heeft gezeten. Schiermonnikoog
is het lievelingseiland van de burgemeester en het klopt dat ze in de politiek heeft
gezeten.
Verder wilden de kinderen aandacht vragen voor de verkeersveiligheid en dan vooral op
de Heereweg. Het is voor ons heel gevaarlijk om daar te fietsen als we naar school gaan
omdat er veel te hard wordt gereden. Ook hadden ze nog de tip dat de school wat
kleurrijker moet worden.
Na het ontbijt mochten de kinderen hun burgemeestersontbijtbord mee naar huis nemen.

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
10 okt
10 okt
12 okt

Pizzapraat
Informatiebijeenkomst
kabels en leidingen
Koffie met de
burgemeester

Vacature bestuurlijk juridisch adviseur
De gemeente zoekt een
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.

bestuurlijk juridisch adviseur
voor 28,8 uur
We zoeken een bestuurlijk juridisch adviseur die energie krijgt van de grote dynamiek
die onze kleine gemeente zo interessant maakt. De focus ligt op het bestuursrecht met
soms een uitstapje naar aanverwante rechtsgebieden. Tot het takenpakket behoort in
elk geval: coördinatie Wet Open Overheid, juridische ondersteuning op Openbare Orde
en Veiligheid en algemene bestuurlijk-juridische werkzaamheden.
Daarnaast werk je graag mee om samen met ons te werken aan het vormgeven van
regelgeving, juridische kaders en richtlijnen, en het toetsen en verbeteren van juridische
processen. Interesse? Kijk op onze website voor de volledige vacaturetekst.

Stoken van hout
In deze tijd van het jaar is het stoken van hout in een open haard of houtkachel weer
populair. Op de website van het de gezamenlijke gemeentelijke gezondheidsdiensten
(GGDleefomgeving) vindt u tips over het stoken van hout. Stook bijvoorbeeld alleen
droog, ongeverfd, hout en zorg ervoor dat het vuur genoeg zuurstof krijgt. Laat
daarnaast minimaal een keer per jaar uw schoorsteen vegen en stook niet bij mistig of
windstil weer. Meer tips vindt u bij de GGD leefomgeving via de website
www.ggdleefomgeving.nl/lucht/houtrook/wat-kun-je-zelf-doen/.

Onderhoudsnoei bomen
Deze week heeft de aannemer in samenwerking met de gemeente
onderhoudsnoei van de gemeentelijke bomen uitgevoerd. De gemeente heeft
bijna 1200 bomen in beheer.
In juni heeft de alle gemeente-bomen gecontroleerd. De
boomveiligheidsinspecteur constateerde dat bijna honderd bomen gesnoeid
moesten worden. Deze werkzaamheden zijn afgelopen week uitgevoerd. De
iep op de Willemshof heeft bij harde wind in het voorjaar een tak verloren. Om
te voorkomen dat er meer takken uitwaaien, is de boomkroon verkleind.

Oude matrassen droog en schoon aanbieden
Matrassen dienen droog en schoon aangeboden te worden. Mocht u een
matras op de ophaaldag van het huishoudelijk willen aanbieden, zet ‘m dan niet de avond van te voren al buiten. Een
vochtige of vuile matras kan niet gerecycled worden. Die gaat naar de afvalverbranding.
Wilt u als particulier of bedrijf droge en schone matrassen afvoeren? Meld dat dan bij de gemeente via 0519-535050
of postbus20@schiermonnikoog.nl dan komen we ze zo snel mogelijk ophalen. Laat de matrassen tot die tijd binnen
staan, zodat ze droog en schoon blijven.

Inzameling kleding gaat door
Jelle en Janny Bloem van Stichting Stipe oan East-Europa zijn per 1 oktober gestopt met het inzamelen van kleding
op Schiermonnikoog. De gemeente neemt de kledinginzameling over. Dat doen we samen met Omrin. De kleding
krijgt een tweede leven of wordt grondstof voor nieuwe kleding.
Inzamelpunt bij de Spar en kledingcontainer MelleGrietjespad
De Spar blijft het inzamelpunt voor kleding. Daarnaast wordt in de loop van oktober 2022 een kledingcontainer
geplaatst aan het Melle Grietjespad. U kunt schone kleding verpakt in een plastic zak aanbieden.
Textiel kan goed worden hergebruikt. Textiel, maar ook schoenen en tassen, mogen in de textielcontainer. Belangrijk
is dat het materiaal droog en schoon is, het mag niet nat of vies zijn. Kapot of versleten is niet erg. Om te zorgen dat
de spullen in de textielcontainer niet alsnog nat of vies worden moet het goed verpakt zijn in bijvoorbeeld een plastic
zak. Schoenen graag aan elkaar knopen, dan blijven deze bij elkaar en kunnen ze beter worden hergebruikt.
Wij danken Jelle en Janny Bloem van de stichting Stipe oan Eat-Europa voor hun jarenlange inzet.
Textiel dat gescheiden kan worden aangeboden in een gesloten zak
Wel

Niet

Algemeen: alle textiel uit onderstaande categorieën, ook als het versleten
of kapot is behoudens wat staat in de niet-kolom

Nat of met olie of verf vervuild textiel

Kleding: broeken, rokken, jurken, dassen, hemden, hoeden, petten, jacks,
jassen, kousen, onderkleding, pyjama’s, sokken, stropdassen, truien, Tshirts, zwemkleding, vesten
Schoeisel: gympen, laarzen, sandalen, sport- en wandelschoenen, indien
mogelijk per paar samengebonden
Beddengoed: dekbedovertrekken, kussenslopen, lakens, dekens

Matrassen, dekbedden en kussens

Woontextiel: gordijnen en vitrages, handdoeken en washandjes, knuffels
(schoon), lappen groter dan 25X25 cm, poetsdoeken, servetten, tafellakens,
theedoeken

Tapijt, matten, vloerbedekking, lappen
kleiner dan 25X25 cm, knipselresten,
breigaren, bollen wol, vulmateriaal

Accessoires: Tassen, riemen

Informatiebijeenkomst kabels en leidingen
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert op maandag 10 oktober een
informatiebijeenkomst over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) voor het programma Aansluiting
Wind Op Zee (PAWOZ)-Eemshaven. U kunt van 19.30 tot 21.30 uur binnenlopen in de Teensmazaal in Hotel van der
Werff. 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.
Het programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ)-Eemshaven gaat over de mogelijke routes voor kabels en
leidingen van windparken op zee boven de Waddeneilanden naar het vaste land. Het ministerie maakte een
samenvatting van de concept notitie die u kunt bekijken via de nieuwsberichten op onze website.

Sportweek
Van 19 t/m 24 september openden huidige sportaanbieders hun
deuren voor alle eilanders in het kader van de nationale
sportweek van NOC*NSF.
De sportaanbieders organiseerden clinics en toernooien en
lieten eilanders meedoen met de bestaande trainingen, zodat
iedereen écht kennis kon maken met de verschillende sporten
die het eiland rijk is. Op de regenachtige maandagochtend 19
september werd de sportweek in beweging gezet door
wethouder Ilja Zonneveld die de sportweek aftrapte met het
eerste potje jeu de boules tegen wethouder Johan Hagen. En
wat bleek? Schiermonnikoog kwam daarna echt in beweging.
Er ontstonden ontmoetingen tussen jong en oud, en tussen
ervaren sportbeoefenaars en mensen die de sport graag wilden
ontdekken. Meerdere verenigingen hebben hierdoor nieuwe
leden mogen verwelkomen en eilanders hebben onderling al
vervolgafspraken gemaakt voor een potje tennis, een surfsessie,
grote wandeling, etc.
Onze dank gaat uit naar de betrokken sport- en beweegaanbieders die ervoor gezorgd hebben dat er een mooi
gevarieerd sportaanbod is gecreëerd. Daarnaast willen we ook De4dames enorm bedanken voor de heerlijke hapjes
en drankjes die zij hebben gesponsord tijdens de opening van de sportweek. We kijken terug op een geslaagde week!

Meer foto’s op de volgende pagina.

Zorg & Welzijn
Jeugdactiviteit
Pizzapraat op maandag 10 oktober
Op maandag 10 oktober is er pizzapraat voor de eilander jeugd van 12 t/m 16 jaar. Tijdens de pizzapraat gaan we
samen met de jeugd een leuk uitje naar de wal bedenken. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek aan een trampolinepark.
indoor skiën of een bioscoop zijn. We nodigen de eilander jeugd van 12 tot en met 16 jaar van harte uit om mee te
denken. Zij kunnen zich aanmelden voor vrijdag 7 oktober door te bellen of te appen naar Marjan 06-11747797 of
Brenda 06-11747822.
Wanneer: Maandag 10 oktober van 18.00 tot 19.30 uur
Waar: In de Kittiwake
Graag van te voren aanmelden.

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.
Eten bij Van der Werff
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.

