
 

Nieuwsbrief 
Nr. 01 
6 januari 2023 

  

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 
 
Afspraak maken: 
www.schiermonnikoog.nl/afspraak-
maken    
 
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 

9 jan Nieuwjaars-

bijeenkomst 

17 jan Informatieve 

raadsbijeenkomst 

  

 
 
 
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. 
 

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor  

de nieuwjaarsbijeenkomst op  

maandag 9 januari 2023 om 16.00 uur in het gemeentehuis.  

De bijeenkomst is een goed moment om elkaar te ontmoeten,  

het oude jaar door te nemen en vooruit te zien op het nieuwe jaar. 

Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar. 

Wij hopen u 9 januari te ontmoeten. 
 
 

Gelukkig nieuwjaar! 
Wat was het fijn dat we dit jaar weer als vanouds het nieuwe jaar in konden gaan met 
elkaar, zonder corona.  
Voor de jaarwisseling hadden we mooie discussie op ons eiland over vuurwerk. Samen 
met de gemeente voerden voor- en tegenstanders van vuurwerk hierover een gesprek. 
De partijen kwamen er samen uit: het grootste deel van Schiermonnikoog werd 
vuurwerkvrij. Alleen in een speciale zone (een groot deel van het dorp) kon er vuurwerk 
worden afgestoken. Vervolgens was er een goede voorlichtingscampagne om eilanders 
én gasten over de nieuwe regels te vertellen.  
Tijdens de jaarwisseling was na twaalven veel siervuurwerk te zien in de straten en 
streken. Het was goed om te zien dat bijna iedereen zich aan de gezamenlijk gemaakte 
afspraken hield. Hier en daar ging het wel wat mis maar de goede bedoelingen spatten 
er vanaf.  
Iedereen die heeft meegedacht aan de nieuwe regels voor vuurwerk en diegenen die 
zich er aan hebben gehouden willen we hartelijk danken. Zoals eerder afgesproken gaan 
we het nieuwe beleid samen evalueren. Iedereen kan daaraan meedoen. We gaan ruim 
op tijd weer in gesprek over de jaarwisseling 2023-2024.  
Ook een groot compliment aan iedereen die meehielp met opruimen. Zondagochtend 
staken medewerkers van de gemeente, inclusief de beide wethouders, hun handen uit 
de mouwen om de restanten van vuurwerk in het hele dorp op te ruimen. Veel mensen 
hadden zelf al opgeruimd of hadden restanten alvast bij elkaar geveegd, waarvoor dank!  
Tot slot bedanken we onze hulpdiensten, politie, brandweer en toezichthouders voor hun 
inzet tijdens de jaarwisseling.  
  
We wensen iedereen een gelukkig, gezond en vreedzaam 2023! 
Namens college en medewerkers van de gemeente Schiermonnikoog, 
Ineke van Gent (burgemeester) 
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Wegafzetting Middenstreek 
Door bouwwerkzaamheden is de Middenstreek tussen maandag 9 en vrijdag 27 januari gedeeltelijk afgesloten voor 
verkeer. Het gaat om de gedeelte vanaf de kruising Reeweg/Nieuwestreek tot de kruising Torenstreek.  
Busverkeer rijdt in die periode van maandag tot en met donderdag niet over de Middenstreek. De haltes aan de 
Middenstreek en Langestreek (v.a. kruising Nieuwestreek) vervallen. Denk er daarom aan, als dat nodig is, een 
andere bushalte te nemen. 
De enige supermarkt van ons eiland wordt in deze periode verbouwd. Er is een tijdelijke supermarkt ingericht in het 
voormalige Bezoekerscentrum - De oude centrale aan de Torenstreek. 
 

Samen voor meer groen    
Gemeente Schiermonnikoog heeft zich kortgeleden aangesloten bij de landelijke 
Stichting Steenbreek. We delen de missie om de negatieve gevolgen van verstening 
in de openbare ruimte en ook op privé-grond tegen te gaan. Steenbreek past goed bij 
het behouden en versterken van het groene karakter van het dorp. De positieve 
gevolgen van vergroening worden steeds belangrijker. Denk hierbij aan herstel van 
biodiversiteit en maatregelen om droogte of wateroverlast ten gevolge van 
klimaatverandering te beperken. Dit past binnen onze doelstelling als SDG-gemeente 
(Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen). 
 
Meer groen 
Meer groen betekent een gezonder leven. Door de toename van verstening is er nog maar weinig ruimte voor de 
natuur. Wanneer er geen bloemen groeien, komen er geen insecten en kunnen (wilde) bijen hun noodzakelijk werk 
niet doen. Verstening heeft ook een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen. In een stenen omgeving vind 
je weinig tot geen leven, zeker niet onder de tegels. Terwijl in de groene ruimte zeker de helft van de aanwezige 
soorten onder de grond leeft. De bodem is de basis van elke levende tuin, waarin ook het water goed wordt 
opgenomen. 
 
Tijd voor actie 
Ondanks alle maatregelen die de gemeente in de openbare ruimte uitvoert, is de hulp van alle inwoners nodig. Zo’n 
70-80% van de buitenruimte in het dorp is in bezit van bedrijven en particulieren, dus samen kunnen we een groot 
verschil maken. Met als bijkomend voordeel dat met meer groen het regenwater weer goed in de bodem kan zakken, 
riolen minder belast worden, de temperatuur in het dorp wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, mensen zich 
prettiger en gezonder voelen.  
 
Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving op 
Schiermonnikoog! Kijk voor meer informatie over de landelijke Steenbreekmissie op Steenbreek.nl 
  

Informatieve raadsbijeenkomsten over Bouwlocatie Oost en het Leer- en Ontwikkelcentrum 
Op dinsdag 17 januari is er een informatieve raadsbijeenkomst met als onderwerpen: 
 
20.00 – 20.55 uur: Presentatie verdere invulling bouwlocatie Oost 
Een rapportage over de mogelijkheden voor het ontwikkelen van duurzame betaalbare koopwoningen is beschikbaar 
en wordt een dezer dagen toegevoegd aan de stukken op de website. 
 
21.00 – 22.00 uur: Presentatie planontwikkeling nieuwbouw Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)  
M.m.v. projectleider en architect. De afgelopen maanden is gewerkt aan een voorlopig ontwerp van het nieuwe 
schoolgebouw. De raad wordt meegenomen in de plannen en huidige stand van zaken. Voor ouders en direct 
omwonenden zal in de middag een aparte bijeenkomst worden georganiseerd.  
 
Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune in de raadszaal. De bijeenkomst wordt ook uitgezonden op 
Schiermonnikoog-TV en gestreamd via de website www.schiermonnikoog.nl, kopje Raadsvergadering / vergadering 
(live-uitzending).  
Als u vragen heeft, neem dan contact op met de griffier: T. Toren, tel. 06-15852102 
 

Recreatieve staand wantvisserij: meldingen 2023 welkom 
Als u in 2023 vanaf Schiermonnikoog wilt vissen met een recreatief staand wantnet, bent u verplicht hiervan melding 
te doen bij de gemeente Schiermonnikoog. Dit kan via onze website. Zoek op ‘staand want’ in de zoekbalk. 
 
Nadat u het meldingsformulier heeft ingevuld, krijgt u automatisch een e-mailbevestiging met een zaaknummer 
toegewezen. Deze bevestiging van uw melding is na twee weken geldig.  
Als er iets niet klopt, neemt de gemeente binnen twee weken contact met u op.  
 
Oud of nieuw netnummer gebruiken? 
U bent verplicht uw vistuig te voorzien van een nummer. Heeft u al eens een nummer ontvangen? Dan kunt u dit bij 
uw melding aangeven. U blijft dan dit nummer gebruiken. Heeft u nog geen netnummer, dan gebruikt u het 
automatisch toegewezen zaaknummer als netnummer. Weet u uw netnummer niet meer, dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente via postbus20@schiermonnikoog.nl of 0519-535050. Een melding blijft één kalenderjaar geldig. 
 

https://steenbreek.nl/


Vissen op zeebaars 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ons geïnformeerd over de maatregelen rondom het vissen 
op zeebaars. Het zeebaarsbestand herstelt langzaam, maar is nog niet op het gewenste niveau. Daarom gelden voor 
het eerste kwartaal 2023 de volgende regels:  

 Zeebaars die is gevangen in recreatief staand want mag niet worden meegenomen.  
 Vangt u zeebaars met een hengel, dan moet u in januari en februari alle gevangen zeebaars terugzetten 

(‘catch and release’-verplichting). In maart 2023 geldt er een ‘bag limit’ van 2 zeebaarzen per dag. Dit 
betekent dat u per dag niet meer dan 2 zeebaarzen mag meenemen voor eigen gebruik. De zeebaarzen 
moeten wel minimaal 42 centimeter lang zijn. 

 
De gezamenlijke Waddeneilanden schreven in najaar 2023 een brief aan het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit om te vragen om een verruiming van de mogelijkheden om te vissen met een staand wantnet. Hierop 
is helaas (nog) geen antwoord ontvangen.   
 

Wijziging in ISDE subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen 
De Landelijke subsidieregeling voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers (ISDE)  is per 1 januari 2023 gewijzigd. 
De regeling is vanaf 2023 voor meer mensen bereikbaar. Een aantal wijzigingen zijn:  

 U kunt nu ook subsidie aanvragen als u één isolatiemaatregel hebt genomen. 
 U kunt nu subsidie aanvragen voor een elektrische kookvoorziening, Dat is een vast subsidiebedrag van 

€400,-. 
 U heeft nu 24 maanden de tijd om de subsidieaanvraag te doen, nadat u de maatregel hebt laten uitvoeren. 

Voor meer wijzigingen en alle voorwaarden van de ISDE-subsidie kunt u terecht op de website van het Duurzaam 
Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket is de onafhankelijk expert op het gebied van verduurzaming van woningen. Voor 
gratis en onafhankelijk advies kunt u contact opnemen via www.duurzaambouwloket.nl/contact of telefonisch 072-743 
39 56. 
 

Eenmalige subsidie voor stichtingen en verenigingen  
Vanaf 16 januari 2023 gaat de eenmalige subsidieregeling ‘Mienskip en Bedriuw yn ferbining’ open. Stichtingen en 
verenigingen die samen met lokale ondernemers meerdere gezamenlijke activiteiten organiseren, kunnen deze 
subsidie aanvragen. Om inwoners en lokale ondernemers dichter bij elkaar te brengen, stelt de provincie Fryslân 5000 
euro per initiatief beschikbaar. 
Heeft u een goed idee voor in uw buurt of het hele dorp? Kijk dan op www.fryslan.frl/mienskipenbedriuwynferbining 
voor meer informatie. 
 

Subsidie voor Initiatieven vieren van vrijheid  
Provincie Fryslân stelt extra subsidie beschikbaar voor het vieren van de vrijheid. Mienskipsinitiatieven die bijdragen 
aan het vergroten van de bewustwording van vrijheid komen hiervoor in aanmerking. U kunt hierbij denken aan 
activiteiten zoals 4 mei herdenkingen, 5 mei vieringen, Keti Koti enzovoort. Om in aanmerking te komen voor de 
subsidie is het wel van belang dat het evenement of de activiteit nog niet eerder georganiseerd is. Of de subsidie kan 
worden ingezet voor een extra plus op jaarlijkse, reguliere activiteiten.  
De plannen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria; vergroten van bewustwording vrijheid, draagvlak, 
samenwerking, betrokkenheid jeugd en duurzaamheid. Voor elk criteria zijn maximaal 5 punten te behalen. Wanneer 
er niet minimaal 3 punten op het criterium vrijheid word gescoord, komt het plan niet voor deze subsidie in 
aanmerking.  
Er is voor Friesland in totaal € 75.000,00 beschikbaar gesteld. Per initiatief kan er maximaal € 5000,- worden 
aangevraagd. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 40% van de subsidiabele kosten. 
Deze subsidie kan tussen 16 januari en 2 februari 2023 (17.00 uur) worden aangevraagd via het Iepen 
Mienskipsfûns. 
Voor vragen neemt u contact op met uw het regiokantoor van Streekwurk in Harlingen: 
https://www.streekwurk.frl/regios/de-wadden/ 
 

Planning raadsvergaderingen 2023 
De gemeenteraad vergadert in 2023 op:  
 
24 januari 
21 februari 
21 maart 
18 april 
23 mei 
20 juni 
11 juli 
22 augustus (facultatief) 
19 september 
17 oktober 
7 november 
28 november 
19 december 
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Data voor het inzamelen van KCA in 2023  
Ook in 2023 haalt de chemokar elk kwartaal het klein chemisch afval op. De ophaaldag is vanaf dit jaar gewijzigd. 
Maandag is voortaan de nieuwe ophaaldag.  
 
Week 13: maandag 27-03-2023 
Week 26: maandag 26-06-2023 
Week 38: maandag 18-09-2023 
Week 50: maandag 11-12-2023 

 
Online afspraak maken met de gemeente 
Voor het aanvragen van een rijbewijs, het ophalen van een paspoort en voor veel andere zaken, kunt u online een 
afspraak met ons maken. U wordt dan direct en door de juiste persoon geholpen. Handig voor u en handig voor ons.  
 
Een afspraak maken kan op twee manieren: 
 
Via de website: 
 Ga naar www.schiermonnikoog.nl;  
 Op de homepagina klikt u op ‘Afspraak maken’ (let op: dit kan soms even duren) 
 Selecteer voor welk(e) product(en) u een afspraak wilt maken; 
 Kies een datum en tijdstip; 
 Vul uw gegevens in en klik na controle op bevestig; 
 U ontvangt een e-mail met een afspraakbevestiging met verdere informatie over uw afspraak. 

 
Telefonisch: 
Maakt u liever telefonisch een afspraak? Neem dan contact op met de Publieksbalie van via telefoonnummer 0519-
535050. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. 
 
Geen beschikbaarheid? 
Kunt u geen geschikte vrije datum of tijdstip vinden? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0519-535050. Wij 
proberen dan samen met u een passend moment in te plannen. 

 
Militaire oefening  
Van 16 t/m 20 januari 2023 is er een militaire oefening die zich afspeelt in het gebied globaal tussen Dokkum en 
Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening waarbij waarnemers vanaf de grond 
vliegtuigen of helikopters aansturen.  
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder ver-melding van 
zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: 
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030-2180420, 
Jdvclaims@mindef.nl.   

 

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 
 

Belastingverordening 
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 20 december 2022de volgende 
verordeningen vastgesteld: 
Verordening Liggelden Schiermonnikoog 2023 
Verordening Leges Schiermonnikoog 2023 
 

In verband met de Wet elektronische publicaties staan alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid op 

www.officielebekendmakingen.nl. De (aanvragen voor) vergunningen en andere publicaties binnen de gemeente Schiermonnikoog publiceren wij 

zoveel mogelijk ter informatie in onze nieuwsbrief onder de kop ‘bekendmakingen’.  
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