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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 

17 jan Boostervaccinatie 18-

59 jarigen 

17 jan Vaccinatie 5-11 

jarigen 

25 jan raadsvergadering 

  

 
 
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.  
 
Via de website kunt u zich 
abonneren op de bekendmakingen. 
Deze ontvangt u dan via een 
emailbericht. 
 
Verordeningen en beleidsregels 
inzien? 
In verband met de Wet elektronische 
bekendmaking kunt u de 
verordeningen van de gemeente 
Schiermonnikoog vinden op 
www.overheid.nl. 
 

Beste eilanders, 
 
Graag hadden wij u natuurlijk persoonlijk een machtig mooi nieuw jaar gewenst op een 
gezellige nieuwjaarsreceptie. Helaas is dat momenteel niet mogelijk. Daarom langs 
deze, wat minder persoonlijke, weg onze nieuwjaarswens. Wij wensen u een gelukkig, 
gezond en gezellig nieuw jaar.  
Een jaar waar wij hopelijk spoedig weer met elkaar kunnen genieten van evenementen 
en activiteiten. Waar de winkels en de horeca weer open kunnen en waar we onze 
familie, vrienden en geliefden weer onbeperkt thuis of elders kunnen ontmoeten en 
ontvangen. Waar wij ons weer cultureel kunnen verheugen en verwonderen. Waar we 
weer deel kunnen nemen aan ons levendige verenigingsleven, waar we onze passies 
weer kunnen oppakken en er plezier aan beleven.  
 
Wij verlangen naar en hopen op die nieuwe, positieve energie in 2022.  
Verbonden met elkaar, met veerkracht en een vleugje verwondering houden we elkaar 
vast en rekenen wij op betere tijden en een fantastisch nieuw jaar!  
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, Ineke van Gent  
 

Combinatievacatures bij gemeente Schiermonnikoog  
Op meerdere terreinen zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. In totaal is er 4,3 fte 
vacatureruimte. Dit is ter vervanging van medewerkers die zijn vertrokken of gaan 
vertrekken, maar ook voor medewerkers die nu op tijdelijk contract bij ons werken. 
Daarnaast is het ter uitbreiding van de formatie.  
Wij hebben 11 (deel) vacatures gemaakt. Deze kunnen zowel gecombineerd als 
zelfstandig worden ingevuld. Solliciteren kan nog tot en met 12 januari 2022. 
 
Meer weten? De uitgebreide beschrijving van deze combinatievacatures kunt u vinden 
op de website van de gemeente. 
 

Boostervaccinatie én vaccinatie voor kinderen  
Op maandag 17 januari 2022 kunnen inwoners van 
Schiermonnikoog van 18 tot en met 59 jaar een extra prik 
(boostervaccinatie) krijgen tegen het coronavirus. Ook 
kinderen van 5 tot en met 11 jaar hebben de mogelijkheid 
om een (eerste) vaccinatie te krijgen.  
 
Een boostervaccinatie is een extra prik, een stimulans, om 
de bescherming tegen COVID-19 op peil te brengen. Dit 
helpt tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus.  
 
Uitnodiging boostervaccinatie 
De uitnodigingsbrieven voor een boostervaccinatie zijn op woensdag 5 januari 
verzonden aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen.  
U hoeft niet te bellen voor een afspraak. In de brief kunt u lezen in welk tijdblok u bent 
ingedeeld. Kunt u niet op het opgegeven tijdstip, dan is het mogelijk hiervan af te wijken. 
Dit leest u in de brief.  
 
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar 
Ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar hebben de mogelijkheid om een vaccinatie te 
krijgen. Het vaccin heeft een kleinere hoeveelheid werkzame stof dan het vaccin voor 
volwassenen. De ouders/verzorgers ontvangen eind deze week of begin volgende week 
een uitnodigingsbrief van de gemeente Schiermonnikoog. In de brief staat een 
telefoonnummer voor het maken van een afspraak. 
 
Jongeren 12 tot en met 17 jaar 
Of jongeren van 12 tot en met 17 jaar ook in aanmerking komen voor een 
boostervaccinatie is nog niet duidelijk. De gezondheidsraad heeft hierover nog geen 
besluit genomen.  



Nog geen vaccinatie gehad? 
Inwoners die nog geen vaccinatie hebben gehad, maar dit nu toch graag willen, hebben    
 
op 17 januari de mogelijkheid om de vaccinatie alsnog te krijgen. Zij kunnen die dag langskomen op de priklocatie. Dit 
kan zonder afspraak. Neem hiervoor wel een identiteitsbewijs mee. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen over de uitnodiging? Stuur van een e-mail naar bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl of bel met 
0519-535050.  
Wilt u meer lezen over de coronavaccinatie, de boostervaccinatie en/of de vaccinatie voor kinderen, ga dan naar de 
website www.coronavaccinatie.nl. U kunt ook bellen naar 0800-1351 (gratis). 
 

Even voorstellen 
De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft mij per 1 januari 2022 benoemd als 
raadsgriffier. In deze functie ben ik de opvolgster van Marja van der Meer. 
Ik ben inmiddels meer dan twintig jaar werkzaam bij gemeentes. De laatste jaren als 
griffier bij Kollumerland en, na de gemeentelijke herindeling, als adjunct griffier van 
Noardeast-Fryslân. 
Deze week ben ik begonnen met mijn werkzaamheden op het eiland en heb ik al een 
paar keer de overtocht gemaakt. Ik heb er echt zin in om aan de slag te gaan voor de 
gemeenteraad van Schiermonnikoog. Ook kijk ik uit naar de samenwerking met 
collega’s, college en inwoners van Schiermonnikoog. Voor informatie over bijvoorbeeld 
raadsbijeenkomsten, raadscontacten, raadsstukken kunt u altijd contact met mij 
opnemen. Mijn e-mailadres is: t.toren@schiermonnikoog.nl en telefonisch kunt u mij 
bereiken va de publieksbalie.  
 
Graag tot ziens, Tineke Toren. 
 

Planning raadsvergaderingen 2022 
De gemeenteraad vergadert in 2022 op de volgende data:  

 
25 januari  23 augustus (facultatief) 
15 februari  6 september (beeldvormend) 
8 maart (alleen besluitvormend) 20 september 
29 maart (onderzoek geloofsbrieven) 4 oktober (beeldvormend) 
30 maart (afscheid oude raad, installatie nieuwe raadsleden) 25 oktober 
5 april (beeldvormend) 1 november (beeldvormend) 
19 april  8 november (begrotingsvergadering) 
3 mei (beeldvormend) 22 november  
17 mei 6 december (beeldvormend) 
21 juni 20 december 
12 juli (alleen besluitvormend)  

 
Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht 
Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 10 
januari tot en met 3 februari 2022 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze eerste tender 
1,3 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân. 
 
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook 
de projecten opzetten. Om inspiratie op te doen kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op  
Projecten in beeld | Fryslan. Adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de 
projectaanvragen op draagvlak, continuïteit, samenwerking, empowerment, ecology en uniciteit.  
 
Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de 
subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk. Belangrijk is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid 
in wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie op Iepen Mienskipsfûns | Fryslan  
 

CO2-compensatiefonds Wagenborg open voor nieuwe aanvragen 
Het CO2-compensatiefonds van Wagenborg Passagiersdiensten staat weer open voor nieuwe aanvragen. In het 
fonds is minimaal 30.000 euro per jaar beschikbaar. Inwoners van Schiermonnikoog en Ameland kunnen tussen 13 
december 2021 en 16 januari 2022 projecten aandragen voor een bijdrage uit het fonds. Meer informatie en een 
aanvraagformulier staat op de websites van de beide gemeenten en Wagenborg Passagiersdiensten.  
 

 
 
 



Zorg & Welzijn 
 
Maatschappelijk werk 
Wilt u een afspraak maken met maatschappelijk werk? Dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werkster, 
Yvonne Kolster via 088-5335353 of u kunt een e-mail zenden naar y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl. Kijk voor meer 
informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.sociaalwerkdekaai.nl  
 
 

Bekendmakingen 
 
Omgevingsvergunning – Aanvraag  

• Rijspolder 61 - uitbreiden van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0105, datum ontvangst 6-12-2021) 

• Vuurtorenpad 18 - uitbreiden van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0103, ontvangst datum 5-12-2021) 

• Langestreek 56 (naast voetpad) - aanleggen van fietstenstalling (zaaknummer 2021.0111, datum ontvangst 
10-12-2021) 

• Heereweg 2 -realiseren van een kantine gebouw (zaaknummer 2021.0112) 

• Rijspolder 50- uitbreiden van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0106, datum ontvangst 6-12-2021) 

• Torenvlakte 5 - het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0107, datum 
ontvangst 8-12-2021) 

• Badweg 12 - het wijzigen van de entree (zaaknummer 2021.0104, datum ontvangst 6-12-2021) 

• Langestreek 60 - verduurzamen van het dak en het vervangen van de dakpannen (zaaknummer 2021.0109, 
datum ontvangst 10-12-2021) 

• Nieuwestreek 5 (parkeerterrein achterzijde) - uitbreiden van het parkeerterrein met 4 plaatsen (zaaknummer 
2021.0110, datum ontvangst 10-12-2021) 

 
Omgevingsvergunning – verlengen beslistermijn 

• Langestreek 92 - Verlengen beslistermijn voor het intern verbouwen en samenvoegen van de woningen 
Langestreek 92 en Langestreek om de noord 21 (zaaknummer 2021.0091). Het besluit is op 24 december 
2021 aan de aanvrager verzonden. 

• Rijspolder 64 - Verlengen beslistermijn voor het veranderen en vergroten van de recreatiewoning 
(zaaknummer 2021.0094). Het besluit is op 24 december 2021 aan aanvrager verzonden. 

 
Omgevingsvergunning – Verleend 

• Voorstreek 26b - Het kappen van een dode berk (zaaknummer 2021.0097). Het besluit is op 10 december 
2021 aan de aanvrager verzonden. 

• Langestreek 34 - Het veranderen en vergroten van de woning, het bouwen van een bijgebouw en het 
realiseren van een overkapping (zaaknummer 2021.0036). Het besluit is op 5 november 2021 aan de 
aanvrager verzonden. 

 
Verordening bekostiging leerlingenvervoer Schiermonnikoog 2022 
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 21 december 2021 de Verordening 
bekostiging leerlingenvervoer Schiermonnikoog 2022 vastgesteld.  
 
Wijziging Verordening toeristenbelasting 2022 
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 21 december 2021 besloten tot  
wijziging van de Verordening toeristenbelasting Schiermonnikoog 2022. 
 
 



 
 
 
 
 
 


