
 

Nieuwsbrief 
Nr. 3 
21 januari 2022 

  

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 jan Raadsvergadering 

28 jan Adviescommissie 

bezwaarschriften 

  

 
 
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, 
 
De burgemeesters van Friesland hebben de afgelopen tijd vaak met elkaar gesproken 
over de coronamaatregelen en de handhaving daarvan. Handhaving plaatst ons vaak 
voor lastige keuzes. Als er landelijk maatregelen worden aangekondigd, kunnen deze 
via het zogenaamde veiligheidsberaad enigszins worden bijgesteld. De Friese 
burgemeesters worden in het veiligheidsberaad vertegenwoordigd door de 
burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma. Uiteindelijk valt in het veiligheidsberaad 
de beslissing over eventuele versoepelingen of juist strengere maatregelen.  
 
Op de inmiddels ‘beroemde' persconferenties maakt de regering de nieuwste 
maatregelen bekend. Natuurlijk is het dan van belang dat we met elkaar deze 
maatregelen zo goed als mogelijk uitvoeren en dat we ons er ook aan houden. De 
burgemeesters moeten zorgen voor de handhaving van deze maatregelen. Dat lijkt 
misschien eenvoudig, maar is toch behoorlijk ingewikkeld. Met begrip voor de 
verschillende belangen, en hier en daar brede frustratie en moedeloosheid, wordt er 
toegezien op een netjes naleven van de geldende regels. Er is natuurlijk zorg over de 
culturele sector, het onderwijs, het bedrijfsleven en eilanders die niet gerust zijn op de 
toename van het aantal besmettingen. Er zijn veel belangen en maar heel weinig ruimte 
door de landelijke maatregelen. 
 
Als burgemeester kun je niet handhaven naar wat je wel of niet uitkomt. Handhaven is 
geen keuze, maar de basis van de rechtstaat en de wettelijke taak van de burgemeester. 
Wel kent handhaving verschillende gezichten en is er altijd sprake van maatwerk, 
afhankelijk van de situatie. Uitgangspunt is om alle belangen evenwichtig af te wegen en 
willekeur te voorkomen. We zijn altijd bereid om van elkaar te leren en bereid tot overleg 
of een goed gesprek. Zo gaan mijn collega burgemeesters en ik om met deze moeilijke 
situatie waar we nu al bijna twee jaar in zitten.  
 
Toch wordt het nu tijd voor een andere invalshoek. Keer op keer snel weer nieuwe 
maatregelen of opnieuw een lockdown geeft de burger steeds minder vertrouwen en te 
weinig zicht op een ‘normaal’ leven na of met het coronavirus. Ook de uitzichtloze positie 
van een groot aantal maatschappelijke sectoren geeft onvrede en er wordt steeds meer 
gezocht naar de mazen van de wet. Dat alles heeft veel invloed op burgers maar ook op 
bestuurders. Het is feitelijk bijna onmogelijk, maar zeker ook onwenselijk, om met straf 
en niet-begrepen handhaving burgers te dwingend te overtuigen van de juistheid van de 
maatregelen. Als maatschappelijk draagvlak en de argumentatie steeds meer ontbreekt 
wordt het de hoogste tijd voor een andere invalshoek. Het beleid moet dan ook op 
belangrijke punten worden herzien. Zeker nu duidelijk is dat de omikronvariant een 
minder ernstig ziektebeeld geeft, is het lastig om de samenleving stil te leggen. 
 
Er moet zicht zijn op de lange termijn. Bestrijding van het virus blijft van groot belang. 
Maar ook publieke voorzieningen zoals onderwijs en ontmoetingsplaatsen zoals cultuur, 
horeca, dorpshuizen, podia enzovoort zijn belangrijk en moeten open zijn. Waarschijnlijk 
zal de gezondheidszorg dan anders moeten worden ingericht zodat het ‘vrije’ leven niet, 
of zo min mogelijk, wordt gehinderd. Als er extra regels nodig zijn ter bescherming van 
de volksgezondheid dan moeten deze voorspelbaar, logisch en redelijk zijn.  
 
In deze moeilijk tijd willen de burgemeesters, wil ik, naast onze inwoners en 
ondernemers kunnen staan. Wij willen een beschermende arm om hen heen slaan in 
plaats van hen alsmaar te wijzen op de geldende maatregelen en regels. Dat kan alleen 
als kabinet en parlement gezamenlijk en consequent normeren, een toekomstperspectief 
ontwerpen en inhoudelijk bespreken, en zich uitgebreid en publiekelijk verantwoorden 
over de gemaakte keuzes.  
 
De voorzitters van alle veiligheidsregio’s schreven daarover woensdag 19 januari een 
open brief in de Volkskrant. Deze wordt door mij en vele andere burgemeesters volledig 
ondersteund. Delen van deze brief zijn in dit stuk opgenomen. De volledige brief kunt u 
lezen op: https://www.volkskrant.nl/a-b49033ec.  
 
Ineke van Gent   



 

 
Inschrijving sociale huurwoningen Woningbouwlocatie 
Oost geopend 
Woningzoekenden kunnen zich vanaf nu inschrijven op de zestien 
nieuwe sociale huurwoningen aan de Martha Karststraat of de Ds. 
Hasperstraat. De sluitingsdatum voor inschrijving is zondag 6 
februari 2022. We kunnen op dit moment geen openbare kijkdag 
organiseren. Dit in verband met de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus op het eiland. Woningzoekenden die zich op één van 
de woningen inschrijven, krijgen de mogelijkheid een woning te 
bekijken. Zij kunnen dit bij inschrijving vermelden.  
 

Huurwoningen beschikbaar Martha Karststraat nr 17-31 en Ds. Hasperstraat nr. 14-28 
Er komen per eind februari 2022 zestien nieuwe huurwoningen beschikbaar op Woningbouwlocatie Oost waarop u 
zich kunt inschrijven. U kunt zich inschrijven tot en met zondag 6 februari 2022.  
Het zijn huurwoningen met een netto huurprijs van € 633,25. Inclusief servicekosten van € 5,61 en voorschot zonne-
energie van € 48,11 komt de bruto huurprijs op € 686,97. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u 
over het bedrag van € 633,25.  
De zestien woningen hebben allemaal dezelfde huurprijs. 
  
Aantal slaapkamers:  3 
Oppervlakte slaapkamers:  7,12 m², 11,64 m² en 12,25 m² 
Oppervlakte woonkamer:  22,61 m² 
Oppervlakte keuken:  11 m²  
Berging aanwezig?  Ja 
Zolder aanwezig?  Ja 
Tuin/balkon/terras  Tuin en terras 
 
Reageren 
Als u wilt reageren kunt u dit doen via het inschrijvingsformulier dat u kunt vinden onder 'direct regelen' op onze 
website. U reageert niet op één adres, maar op een willekeurige woning in de genoemde straten. Schrijf op het 
webformulier: ‘woningbouwlocatie oost’ als u wilt reageren op een van deze zestien woningen. Mocht u hulp nodig 
hebben bij het invullen, dan kunt u terecht bij Publieksbalie van het gemeentehuis.  
Reageren kan tot en met zondag 6 februari 2022. U kunt alleen reageren op deze woningen 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. Bij toewijzing hoort u ook welk 
adres aan u is toegewezen.  
 
Voor de geïnteresseerden die zich inschrijven op één van deze woningen, zal een kijkdag worden georganiseerd. Dit 
vindt alleen plaats op afspraak. Wilt u de woning bezichtigen en mogen wij contact met u opnemen om een afspraak 
te maken? Vermeld dit dan in het veld ‘opmerkingen’ op het inschrijfformulier. 
 
Heeft u een voorkeur voor één van de woningen? Vermeld dit dan in het veld ‘opmerkingen’ op het inschrijfformulier. 
Wij zullen waar mogelijk rekening houden met de opgegeven voorkeuren.  
 
Toewijzen 
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economisch en/of 
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. De woningen aan de Martha Karststraat en Ds. Hasperstraat 
zijn grote gezinswoningen en worden met voorrang toegewezen aan huishoudens van tenminste vier personen.  
 

Overhangende takken en overhangend groen, daar kunt u iets aan doen 
De inwoners van Schiermonnikoog besteden veel zorg aan hun tuin. De gemeente waardeert dit zeer. We zijn dan 
ook blij dat veel inwoners hun groen gesnoeid hebben na onze eerdere oproep afgelopen jaar. Helaas zien we enkele 
hagen en struiken over de openbare weg groeien. Overhangende takken of ander groen kunnen hinder opleveren 
voor voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers en auto's. Juist bij smalle voetpaden is het niet wenselijk dat de haag of 
struik één of twee stoeptegels overgroeit. Want als deze hagen in het voorjaar weer uitlopen is maar een half voetpad 
begaanbaar. Wanneer dit beplanting uit uw tuin is, vragen wij u om de komende weken deze overhangende takken te 
verwijderen en te breed geworden heggen flink te snoeien. 
 
Begin februari doen we een ronde om te kijken of er nog plekken zijn waar te veel groen over de paden en wegen 
hangt. Deze inwoners ontvangen dan een brief om op korte termijn het overhangend groen te verwijderen. 
Tip: als u vragen hebt over het groen en het snoeien ervan, zowel in uw eigen tuin als daarbuiten, kunt u altijd contact 
opnemen met de gemeentelijke buitendienst: via postbus20@schiermonnikoog.nl of 0519-535084. De medewerkers 
van de buitendienst zijn graag bereid u te woord te staan en te adviseren. 
 
Op deze wijze zorgen we samen, de inwoners en gemeente, voor een veilige en goed toegankelijke openbare ruimte. 
 
 



Commissie Bezwaarschriften 28 januari 2022 
Op 28 januari 2022 behandelt de Adviescommissie bezwaarschriften twee bezwaarschriften op een hoorzitting, 
waarvan één achter gesloten deuren. De commissie begint om 11.00 uur met de behandeling van het eerste 
bezwaarschrift. De behandeling van dit bezwaarschrift is in beginsel openbaar maar in verband met de 
coronamaatregelen is publiek beperkt toegestaan. Dit betekent dat er maximaal vijf mensen op de tribune zijn 
toegestaan. Mensen die graag bij de hoorzitting aanwezig willen zijn kunnen zich melden bij de secretaris van de 
Adviescommissie bezwaarschriften, via onderstaande contactgegevens.  
 
De behandeling van het tweede bezwaarschrift begint om 11.45 uur en vindt plaats achter gesloten deuren. Hierbij is 
dus geen publiek toegestaan. 
 
Voor informatie over het te behandelen bezwaarschrift of over de procedure kunt u contact opnemen met Meintje 
Boonstra, secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften, e-mailadres: mboonstra@ameland.nl, 
telefoonnummer: (0519) 555 555 (gemeente Ameland). Voor een (digitale) inzage in het bezwaardossier, kunt u 
contact opnemen met de publieksbalie van de gemeente Schiermonnikoog, telefoonnummer (0519) 535050. 

 
Energieadviseur 24 februari op het eiland 
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Laat dan een 
Energieadvies op Maat maken door een energieadviseur. Het advies staat nadrukkelijk ook ter beschikking aan 
particuliere recreatiewoningbezitters De adviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie van uw woning. Hij of zij kijkt 
bijvoorbeeld naar uw dak, gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de verwarming. Na het gesprek ontvangt u 
een rapport met daarin een plan van aanpak en de geschatte besparing. 
 
Op 24 februari 2022 is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak voor een Energieadvies op Maat door 
een e-mail te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een e-
mailbevestiging met daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt. De energieadviseur is elke maand op 
Schiermonnikoog.  
 

Avondvliegen voorjaar 2022 door vliegbasis Leeuwarden 
Sinds maandag 10 januari 2022 vliegen de gevechtsvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden weer in de avonduren. In 
de weken 2, 3, 6, 7 en 8 vliegen zij van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de 
vluchten alleen overdag plaats. Het vliegen gebeurt veelal boven zee.  
Wilt u meer weten over deze en andere vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Heeft u een 
vraag of ervaart u hinder van de vluchten. Kijk dan op luchtmacht.nl/geluidshinder.  
  
 

Zorg & Welzijn 
 
Zorg & Welzijn is dagelijks bereikbaar voor inwoners met zorgvragen  
Zorg & Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor zorgvragen, signalen en suggesties. Wilt u een afspraak maken of 
heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers.  
 
- Voor WMO- of zorgvragen kunt u bellen met 06-11747797 (Marjan Sanou) of mailen naar 
wmo@schiermonnikoog.nl.   
- Voor vragen over ouderenwerk of welzijn kunt u bellen met 06-11747822 (Brenda Scheper) of mailen naar 
welzijn@schiermonnikoog.nl.  
 
De medewerkers van het Zorg & Welzijn zijn dagelijks bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en als dat niet lukt 
wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. De medewerkers in het team zijn elkaars back-up. 
 

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.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 


