
 
Nieuwsbrief 
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13 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 

  

17 jan Informatieve 

raadsbijeenkomst 

18 jan Informatiemiddag 

geriatrie 

19 jan Dijken voor beginners 

24 jan Raadsvergadering 

25 jan Inloopspreekuur WMO 

en THFL 

  

 
 
 
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. 
 

Middenstreek gedeeltelijk afgesloten 
Door bouwwerkzaamheden aan het pand van de supermarkt is de Middenstreek tussen 
maandag 9 en vrijdag 27 januari gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Het gaat om het 
gedeelte vanaf de kruising Nieuwestreek/Reeweg tot de kruising Torenstreek.  
De afsluiting is alleen van maandag tot en met donderdag. 
 
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 halte te 
nemen. 
 
De ondernemers aan de Middenstreek zijn bereikbaar via de Torenstreek of het 
Karelspad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huurwoning beschikbaar Bouwes Tieuwn 10 

Er komt per 01 februari 2023 een sociale huurwoning vrij waarop u zich kunt inschrijven. 
Uw inschrijving moet vóór maandag 23 januari 2023 bij de gemeente binnen zijn.   
Bouwes Tieuwn 10 is een seniorenwoning met twee slaapkamers, één boven en één 
beneden. Er is één badkamer op de begane grond. Er mogen alleen huishoudens van 
maximaal 2 personen in deze woning.  Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan 
ontvangt u deze over de netto huurprijs.  
 

Bouwes Tieuwn 10 (senioren woning)  

Aantal slaapkamers: 2   

Oppervlakte slaapkamer: 13,35 en 22,74m² Netto huur: € 647,19 

Oppervlakte woonkamer  
Oppervlakte keuken: 

23,35 m² 
11,66 m² 

Servicekosten: € 5,61 

Berging aanwezig? 
Zolder aanwezig 

Ja 
Ja  4,34 m² 

  

Tuin/balkon/terras Terras / Tuin Bruto: € 652,80 

 
Reageren 
Om in aanmerking te komen voor deze woning, moet u via onze website reageren met 
het formulier ‘woningzoekende, reageren op huurwoning’. U vindt dit formulier op de 
voorpagina bij ‘waar kunnen we u mee helpen?’ of via het nieuwsbericht op onze 
website. Mocht u hulp nodig hebben met het invullen van het formulier, dan kunt u 
terecht bij Johanna Kielman ( j.kielman@schiermonnikoog.nl of (0519) 53 50 62. 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.  
 
Toewijzen 
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u 
economisch en/of maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.  

http://www.schiermonnikoog.nl/afspraak-maken
http://www.schiermonnikoog.nl/afspraak-maken
http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
http://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving
mailto:j.kielman@schiermonnikoog.nl


Informatieve raadsbijeenkomst 17 januari 
Op dinsdag 17 januari is er een informatieve raadsbijeenkomst: 

 
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 via 
Schiermonnikoog-TV en gestreamd via onze 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 

 
Vergadering gemeenteraad 24 januari 2022 
Op dinsdag 24 januari wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden. 
 
AGENDA: 
1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. 

4. 

Vragen en opmerkingen van inwoners over geagendeerde onderwerpen 

Besluitenlijsten raadsvergadering dd. 22-11-2022 en 20-12-2022  

5. Mededelingen 

 

 Besluitvormend deel 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Kinderburgemeester: afscheid Rinske v.d. Bijl en benoeming Annelie Visser 

Zienswijze Kaderbrief VRF 

Rapport RKC Handhaving en Toezicht 

Wijziging bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023 

Aanpassen tarief OZB 2023 :  

  

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Overige onderwerpen 

Lijst ingekomen stukken 

Lijst van toezeggingen 

Samenwerking Waddeneilanden  

Duurzaamheid 

Vragenuur 

Sluiting  

De vergadering is openbaar, wordt uitgezonden op Schiermonnikoog TV en gestreamd via www.schiermonnikoog.nl  
kopje Raadsvergadering / vergadering (live-uitzending). De raadsstukken vindt u op de website kopje 
Raadsvergadering / vergaderkalender. Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune in de raadszaal. 
Een ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Wilt u van dit recht gebruik 
maken, meld u dan uiterlijk vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffier, mw. T. Toren via 
telefoonnummer 06-15852102 
 
 

Het landschapsverhaal van Schiermonnikoog en de toekomst van het Nationaal Park 
Nationaal Park Schiermonnikoog gaat een nieuw beheer- en ambitieplan schrijven. Inbreng van eilanders is daarbij 
van groot belang. Op woensdag 18 januari om 20.00 uur start dit proces met een avond in De Stag. De avond is ook 
te bekijken via SchiermonnikoogTV.  
Tijdens de avond vertelt Marijn Molema (bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek) een verhaal over het 
landschap van Schiermonnikoog. Hij verkent de ontstaansgeschiedenis van het eiland en volgt de ontwikkelingen tot 
in de tijd dat Schiermonnikoog een Nationaal Park werd. Na zijn presentatie is er ruimte om samen na te denken en te 
praten over de vraag wat die ontwikkelingen kunnen betekenen voor een nieuw toekomstplan van het Nationaal Park.  
 
Wat is Nationaal Park Schiermonnikoog? 
Nationale Parken vertellen het verhaal van de Nederlandse natuur, het landschap en de cultuur. Er zijn in Nederland 
21 Nationale Parken. Schiermonnikoog is daar een van. Het Nationaal Park wordt bestuurd door het overlegorgaan. 
Hierin zitten beheerders, overheden (en dus ook de gemeente) en eilanders. Meer weten over Nationaal Park 
Schiermonnikoog? Kijk op www.np-schiermonnikoog.nl. Op die website is het landschapsverhaal van Marijn Molema 
ook als download te vinden (kijk bij ‘nieuws’).  
 
 

http://www.schiermonnikoog.nl/
http://www.np-schiermonnikoog.nl/


Dijken voor beginners op Schiermonnikoog 

Op donderdag 19 januari organiseert Wetterskip Fryslân een ‘masterclass’ dijken voor beginners. Het is een 
algemene avond met informatie over dijk- en duinversterkingen. Deze avond is van belang omdat ook op 
Schiermonnikoog een dijk- en duinversterking gaat plaatsvinden.  
De avond vindt plaats in cultureel centrum De Stag om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Na een algemeen deel is er 
tijd om vragen te stellen. De avond is ook digitaal te volgen via https://forstomedia.nl/zoom-wetterkip-fryslan/.  
Opgeven kan via: SecretariaatPlannenEnProjecten@wetterskipfryslan.nl  
 

Subsidiekansen voor de Waddeneilanden 
Het Waddenfonds en de provincie Fryslân kennen diverse subsidieregelingen waarvan bedrijven, 
belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden gebruik kunnen maken. Zo kent het Waddenfonds het 
Budget Lokale Innovaties (BLI) en de Subsidieregeling Thematische Uitvoering (STUW).  
Streekwurk is het loket voor het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF), dat de mogelijkheid biedt voor financiële 
ondersteuning van projecten die de leefbaarheid op de eilanden ten goede komen.  
Ook in 2023 zijn deze regelingen weer beschikbaar. 
 
 
Workshop schrijven en presenteren van projectplannen 
Voor het verkrijgen van subsidies en fondsen is in de meeste gevallen een projectplan nodig. Voor veel aanvragers 
blijkt het schrijven van een goed projectplan een hele klus. Hiervoor organiseren zij een workshop Projectplan 
schrijven en presenteren. Tijdens deze workshop leert u hoe u een project helder en volledig op papier zet en 
ontvangt u tips hoe u het project zo goed mogelijk kunt presenteren.  
De workshop op dinsdag 31 januari 2023 in het dorpshuis. De workshop begint om 19.30 uur (inloop vanaf 
19.15 uur) en duurt ongeveer twee uur. Een ieder die geïnteresseerd is, kan deelnemen. Aanmelden kan via het 
volgende e-mailadres: eilanden@fryslan.frl. 
 
Inloopspreekuur subsidiemogelijkheden 
Heeft u een idee dat de natuur, de leefbaarheid en/of de duurzame economie in het Waddengebied versterkt, dan 
nodigen het Waddenfonds en Streekwurk u van harte uit om dit idee te bespreken in het inloopspreekuur. De 
aanwezige adviseurs kunnen dan aangeven welke subsidieregelingen en/of fondsen eventueel in beeld zijn voor de 
financiering van uw idee. Op Schiermonnikoog is het inloopspreekuur op woensdagochtend 1 februari 2023 in het 
dorpshuis. Als u zich aanmeldt via het e-mailadres: eilanden@fryslan.frl dan wordt er een afspraak met u ingepland.  
 

Kledingcontainer aan Melle Grietjespad  

Schone (niet besmeurd met olie of verf) kleding, schoeisel en accessoires (riemen, tassen) kunt u in een plastic zak 
aanleveren bij de Spar en de kledingcontainer aan het Melle Grietjespad (naast de oud papier container). De kleding 
krijgt een tweede leven of wordt grondstof voor nieuwe kleding. Neem voor grote hoeveelheden contact op met de 
gemeente. Het is niet erg als de kleding kapot of versleten is. Ook dat kan goed gerecycled worden. 
 

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, T-

shirts, 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  
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Zorg & Welzijn 
 

Informatiemiddag geriatrie in het Koningshuis 
Woensdag 18 januari van 13.30 tot 15.30 uur organiseert Zorg en Welzijn samen met Thuiszorg het Friese Land een 
informatiemiddag. Deze middag zal het geriatrisch team van Thuiszorg het Friese Land aanwezig zijn. Het 
voornaamste doel van het geriatrisch team is om ervoor zorgen dat mensen die aan een vorm van dementie lijden zo 
prettig en veilig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
De informatiemiddag is voor iedereen die dit een interessant onderwerp vindt, of hiermee te maken heeft in zijn of 
haar familie of vriendenkring. U bent welkom in het Koningshuis de toegang is gratis en voor een kopje koffie of thee 
wordt gezorgd. 

 
Inloopspreekuur WMO Schiermonnikoog en Thuiszorg het Friese Land 

Op woensdag 25 januari van 14.30 uur tot 15.30 uur is er een gezamenlijk inloopspreekuur van WMO gemeente 
Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land. 
In het zorg- en medisch centrum kunt u deze middag terecht voor al uw hulpvragen over WMO en Thuiszorg.  
Ook kunt u advies krijgen over ondersteuning of hulpmiddelen.  

 
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 
 
Afzetten Middenstreek 
De burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog heeft besloten de Middenstreek tijdelijk af te zetten tussen 9 en 
27 januari, met uitzondering van de vrijdagen, zaterdagen en zondagen tijdens deze periode vanaf de Middenstreek 
ter hoogte van de Spar tot de kruising Torenstreek. 
 
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.  
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