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Nr. 2 
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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. 
 

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.  
 
Boostervaccinatie  
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.  
U hoeft geen afspraak te maken voor het halen van een boostervaccinatie. In uw 
uitnodigingsbrief staat wanneer u kunt komen om een prik te krijgen.  
 
Of jongeren van 12 tot en met 17 jaar ook een boostervaccinatie kunnen krijgen is nog 
niet duidelijk. De gezondheidsraad heeft hierover nog geen besluit genomen. 
 
Vaccinatie kinderen van 5 tot en met 11 jaar 
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar hebben maandag 17 januari ook de mogelijkheid om 
een vaccinatie te krijgen. Het vaccin heeft een kleinere hoeveelheid werkzame stof dan 
het vaccin voor volwassenen.  
Voor het halen van een prik voor kinderen, moet u een afspraak maken (voor een 
tijdstip). In de uitnodigingsbrief staat hiervoor een telefoonnummer.  
 
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). 
 

Recreatieve staand wantvisserij 
Als u in 2022 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’ of zoek de juiste pagina via het menu ‘Zelf regelen > 
Onderwijs, sport en recreatie > recreatie en evenementen’. 
 
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.  
 

Vissen op zeebaars 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 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 van 2022 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 2022 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. 
 
Zodra er meer bekend is over het vangen van zeebaars voor het resterende deel van het jaar, dan informeren wij u  
hierover.  
 

Voorstellen: Gerard Buining 
Mijn naam is Gerard Buining. Sinds 1 januari 2022 werk ik bij de gemeente 
Schiermonnikoog als beleidsmedewerker openbare ruimte. Ik heb ruime ervaring 
opgedaan bij verschillende gemeenten in Noord-Holland. Mijn vrouw en ik komen al jaren 
op het eiland om te genieten van de natuur en het dorp. We willen ons hier dan ook graag 
vestigen. Ik zie ernaar uit om mij in te zetten voor een fijne en duurzame leefomgeving 
voor inwoners en bezoekers. 
 

Bouw zestien huurwoningen 
Na een rustperiode in de vakantie gaat de bouw van de zestien sociale huurwoningen weer verder. Samen met 
WoonFriesland en de aannemer organiseren we binnenkort een bezichtingsdag, zodat u ook een woning van binnen 
kunt bekijken. De woningen zijn waarschijnlijk eind februari klaar. 

 
Op onze website kunt u een brochure met informatie over de 
woningen downloaden. U kunt de brochure ook ophalen bij de 
balie van het gemeentehuis, tijdens openingstijden. 
 
Wilt u in aanmerking komen voor één van deze huurwoningen? 
Dan dient u ten minste ingeschreven te staan als 
woningzoekende (of zich per heden in te schrijven als 
woningzoekende). De gezinswoningen worden met voorrang 
toegewezen aan woningzoekenden met een economische en/of 
maatschappelijke binding. Zodra het mogelijk is, maken wij 
bekend hoe u zich kunt inschrijven voor de woningen.  

 
 
Twee huurwoningen beschikbaar: Bouwes Tieuwn 1 en Hazeblom 3 
Er komen twee huurwoningen beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor maandag 24 
januari 2021 bij de gemeente binnen te zijn. De gegevens van de woningen staan hieronder.  
 
Reageren 
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op 
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de 
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 23 januari 2022 aanstaande. U kunt alleen reageren 
op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de reactietermijn en 
toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.  
 
Bouwes Tieuwn 1 
Bouwes Tieuwn 1 is een seniorenwoning met een netto huurprijs van € 633,25. Inclusief servicekosten van € 5,61 
komt de bruto huurprijs op € 638,86. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 
633,25.  
  
Aantal slaapkamers:  2, waarvan één op de begane grond 
Oppervlakte slaapkamers:  13,35 (b.g.) en 23,64 m² 
Oppervlakte woonkamer:  23,35 m² 
Oppervlakte keuken:  11,66 m²  
Berging aanwezig?  Ja 
Zolder aanwezig?  Ja 
Tuin/balkon/terras  Tuin en terras 
Beschikbaar:   Per direct 
 
Toewijzen 
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of 
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Bouwes Tieuwn 1 is een seniorenwoning. Er zijn twee 
volwaardige slaapkamers, één boven en één beneden. Er is één badkamer op de begane grond. Er mogen alleen 
huishoudens van maximaal twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als passend/ 
geschikt gezien voor woningzoekenden met een medische urgentie. 
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de 
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 06-11747797. 
 
 



Hazeblom 3 
Hazeblom 3 is een studio met een netto huurprijs van € 325,53. Inclusief servicekosten van € 5,61 en de verlichting 
algemene ruimte van € 6,50 komt de bruto huurprijs op € 337,64. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze 
ontvangt u over het bedrag van € 325,53.  
  
Aantal kamers:   1 
Opp. woon/slaapkamer:  24,44 m² 
Oppervlakte keuken:  5,11 m²  
Berging aanwezig?  Ja, vrijstaand 
Zolder aanwezig?  Nee 
Tuin/balkon/terras  Tuin en terras 
Beschikbaar:   Per 1 februari 2022 
 
Toewijzen 
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of 
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Hazeblom 3 is een studio op de begane grond. Er is dus geen 
aparte slaapkamer. 
 

Raadsvergadering 25 januari 2022 
Op dinsdag 25 januari 2022 om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis. 
 
AGENDA: 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Beëdiging Griffier 
4. Kinderburgemeester van Schiermonnikoog: 
4a. Afscheid huidige kinderburgemeester 
4b. Installatie nieuwe kinderburgemeester 
5. Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen  
6. Besluitenlijst van de vergadering van 21 december 2021 
7. Mededelingen 
  
 Besluitvormend deel 
8. Eindrapport Dursum Eilaun  
9. Financiële verordening          
10. Centrumregeling SDF 2022 
  
 Oordeelsvormend deel 
11. Programma Waddeneilanden  
12. Uitvoeringsprogramma Waddenagenda 2050 
13. Voorbereidingskrediet sloop manege  
  
14. Lijst van ingekomen stukken 
15. Samenwerking Waddeneilanden 
16. Duurzaamheid 
17. Vragenuur 
18. Sluiting   
 
Alle raadsstukken zijn te raadplegen via www.schiermonnikoog.nl, onder het kopje Raadsvergadering. 
De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via www.schiermonnikoog.nl, kopje Raadsvergadering, en via 
Schiermonnikoog TV.  
Ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene die van dit recht gebruik wil 
maken, meldt dit vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mevrouw T. Toren via telefoonnummer 06-
15852102. 
 
 

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 
Martjeland 3 - het plaatsen van een schutting op het zij-erf (legalisatie) (zaaknummer 2021.0115, datum ontvangst 27-
12-2021) 
Martjeland 3 - het plaatsen van een schutting op het achtererf (legalisatie) (zaaknummer 2021.0114, datum ontvangst 
27-12-2021) 
 
Omgevingsvergunning – verleend 
Vuurtorenpad 18 - Het plaatsen van een dakkapel (zaaknummer 2021.0103). Het besluit is op 6 januari 2022 aan de 
aanvrager verzonden. 
Badweg 91 - Het vervangen van de garagedeur door een glazen deur (zaaknummer 2021.0100). Het besluit is op 6 
januari 2022 aan de aanvrager verzonden. 
Westerholtlaan 4 - Het veranderen en vergroten van de woning (zaaknummer 2021.0040). Het besluit is op 6 januari 
2022 aan de aanvrager verzonden. 
 
Omgevingsvergunning - Intrekking aanvraag 
Langestreek 9 - Het intern verbouwen van de woning (zaaknummer 2021.0074). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


