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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
25 okt
18.30
uur
27 okt
21 –
26 okt
1 nov
3 nov

Raadsvergadering

Raadsvergadering 25 oktober 2022 om 18.30 uur
De raadsvergadering van 25 oktober begint om 18.30 uur in de raadszaal van het
gemeentehuis. Verderop in de nieuwsbrief staat de agenda van deze vergadering.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend
tussen 9 en 10 uur. Het spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen
over onderwerpen die spelen in onze gemeente. Het eerstvolgende spreekuur is op 2
november. U kunt een afspraak maken met Ineke van Gent, Johan Hagen of Ilja
Zonneveld via het bestuurssecretariaat, per e-mail naar
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl of telefonisch via het nummer 0519-535050.

Borstkankeronderzoek
Van 21 tot en met 26 oktober kunnen vrouwen uit de gemeente Schiermonnikoog in de
leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek
borstkanker. Alle vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar ontvangen eens per twee jaar
een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Noord om mee te doen aan het
bevolkingsonderzoek.
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u vinden op
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. U kunt ook bellen met de informatielijn van
Bevolkingsonderzoek Noord, telefoon 050 – 520 88 99.

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:
https://ggdleefomgeving.nl/lucht/houtrook/wat-kun-je-zelf-doen/

Aanvragen eenmalige energietoeslag
Vaccinatiedag
Borstkankeronderzoek
Inloopspreekuur
Wetterskip
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.

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 0519-298888 keuze 1.
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.

Werken op afspraak
Sinds kort kunt u een afspraak maken voor producten waarvoor u een medewerker van
publiekszaken nodig heeft, zoals een paspoort, rijontheffing of verhuizing. Dat kan op
een moment dat u het beste uitkomt.
Een afspraak maken kan via onze website www.schiermonnikoog.nl of telefonisch via
0519-535050.

Online aanmelden grof afval
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een
knop ‘Grof huisvuil’. U vult het formulier in onder ‘direct regelen’ en krijgt een
ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de ontvangstmelding staat
wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.

Aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2022 voor 1 november
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 68,29 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2022.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
• De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
• In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
• De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op www.schiermonnikoog.nl . Dit formulier kunt u invullen met
behulp van de DigiD van de student.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555,
via de chat op whatsapp 06-14458728 of via de mail info@ameland.nl
Toelichting: U hoeft het bericht van DUO inzake het recht op reisproduct niet meer mee te sturen.
In 2022 controleren we via een koppeling met DUO of er recht bestaat op het studentenreisproduct en wat de periode
van dit recht is

Inloopspreekuur Wetterskip Fryslan
Op 1 november is er 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.

Streekarchivaris in het gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 3 november aanwezig in het gemeentehuis. Voor het raadplegen van de
gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een afspraak maken met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief
Noordoost Fryslân. Dit kan via e-mail aan tj.jongsma@noardeast-fryslan.nl of telefonisch op het nummer 0519298737.

Zorg & Welzijn
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:
- Molendijk 10 - uitbreiden van de woning
- Langestreek 66 - het plaatsen van een luifel boven de entree
- Middenstreek 43 - veranderen van de inrichting van de tuin
- Karrepad 23 voorzijde- het kappen van een dennenboom
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.

