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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 
 
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 

23 jan Streekarchivaris 

aanwezig 

24 jan Raadsvergadering en 

installatie 

kinderburgemeester 

25 jan Spreekuur 

burgemeester en 

wethouders 

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. 
 

Leer- en ontwikkelcentrum (LOC) 
Dinsdag 17 januari presenteerde 19Het 
Atelier Architecten het voorlopige ontwerp 
voor het nieuwe Leer- en 
Ontwikkelcentrum (LOC). ’s Middags was 
er een presentatie voor ouders en 
omwonenden, ’s avonds voor de 
gemeenteraad.  
De presentatie geeft een goed beeld van 
het nieuwe gebouw, de materialen die 
gebruikt gaan worden en hoe het in de omgeving past.  
De presentatie voor de raad is terug te vinden via het archief van de 
raadsvergaderingen. Meer informatie over het nieuwe LOC vindt u op de 
projectpagina op onze website:  Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC)  

 
  

Betaalbare koopwoningen 
Dinsdag 17 januari was er een presentatie voor de gemeenteraad over betaalbare 
koopwoningen op Schiermonnikoog (bouwlocatie oost). Woningen op 
Schiermonnikoog zijn duur en worden in de loop van de tijd vaak nog meer waard. 
Ze zijn dan vaak onbetaalbaar voor mensen die hier werken en willen wonen. We 
zijn daarom op zoek naar een manier hoe we koopwoningen betaalbaar kunnen 
houden voor langere tijd: duurzaam betaalbare woningen.  
Het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft 
hier onderzoek naar gedaan en presenteerde de mogelijkheden. De volgende stap is 
nu om te inventariseren wat de behoefte precies is naar dit soort koopwoningen. We 
houden u hierover op de hoogte. De presentatie en het advies kunt u vinden via onze 
website: Raadsvergadering 17 januari 2023  

 
Kinderburgemeester 
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 januari neemt de gemeenteraad 

afscheid van kinderburgemeester Rinske van der Bijl. Zij draagt haar taken over aan 
de nieuwe kinderburgemeester Annelie Visser, die in deze raadsvergadering wordt 
geïnstalleerd. De vergadering is openbaar, wordt uitgezonden op Schiermonnikoog 

TV en gestreamd via www.schiermonnikoog.nl (kopje Raadsvergadering / 
vergadering (live-uitzending: Raadsvergadering 24 januari 2023). Belangstellenden 

zijn ook welkom op de publieke tribune in de raadszaal. 
 

CO2-compensatiefonds Wagenborg open voor nieuwe aanvragen 
Het CO2-compensatiefonds van Wagenborg Passagiersdiensten staat weer open 
voor nieuwe aanvragen. Eilanders kunnen vanaf 2023 het gehele jaar door 
voorstellen indienen voor projecten die uit het fonds gefinancierd kunnen worden.  
Reizen gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Dat geldt ook voor het reizen met de 
veerdienst, zolang de schepen nog varen op fossiele brandstof. Om de CO2-uitstoot 
van het reizen met de veerdienst te compenseren, heeft Wagenborg Passagiers-
diensten in 2019 een compensatiefonds in het leven geroepen. Passagiers van de 
veerdiensten naar Schiermonnikoog en Ameland hebben de keuze om een vrijwillige 
toeslag te betalen en daarmee te helpen de uitstoot van hun overtocht te 
compenseren. Wagenborg garandeert een budget van 30.000 euro per jaar. Via de 
subsidiepagina op de website van de gemeente komt u bij het aanvraagformulier en 
vindt u meer informatie: CO2-compensatiefonds Wagenborg   
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Nieuwe aanvraagronde Iepen Mienskipsfûns 
Heeft u een idee voor een project dat de leefbaarheid in het dorp of op het eiland kan verbeteren? Via het Iepen 
Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar voor goede initiatieven van inwoners. Voor de 
Waddeneilanden is voor deze eerste tender van 2023 in totaal 1,2 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 16 januari t/m 2 
februari 2023 kunt u weer subsidie aanvragen. 
Een aanvraag begint met de uitwerking van uw idee, het zogenaamde projectplan. De medewerkers van het 
projectbureau vertellen u graag waar u bij het schrijven van zo’n projectplan rekening mee moet houden. De ervaring 
heeft uitgewezen dat het handig is om concept-projectplannen en aanvraagformulieren voor het indienen eerst met 
hen door te spreken. Dat vergroot de kans van slagen. U kunt hen telefonisch bereiken op 058 - 2925812 of per e-
mail naar eilanden@fryslan.frl    
Daarnaast is er deze ronde 75.000 euro beschikbaar gesteld voor het vieren van vrijheid. Activiteiten zoals 
bijvoorbeeld 4 mei herdenking of 5 mei viering komen hiervoor in aanmerking. De voorwaarden staan vermeld op 
www.fryslan.frl/imf. Per initiatief kunt u maximaal 5000 euro aanvragen. 
Voor meer informatie kunt u op de volgende website terecht: https://www.fryslan.frl/imfaanvragen  
 

Zorg & Welzijn 
 

Jongeren opgelet: nieuwe jeugd- en jongerenwerkers stellen zich voor 
Tot de zomer werken Ylsa de Vries en Teun Gijzen als jeugd- en jongerenwerkers op Schiermonnikoog. Samen met 
jullie, de jongeren van Schiermonnikoog, gaan ze activiteiten organiseren voor de jongeren die op het eiland wonen. 
Denk bijvoorbeeld aan: een film maken, lasergame of een escape room. In de eerste weken willen ze jullie graag 
leren kennen. Bijvoorbeeld op school of op straat. Ze willen bekijken waar bij jullie 
behoefte aan is. Hieronder stellen ze zichzelf kort voor.  
 
Mijn naam is Ylsa, 26 jaar, en ik ben sinds januari één van de jongerenwerkers op 
Schiermonnikoog! Elke week ben ik één dag aanwezig op het eiland. Soms met mijn 
collega Teun, soms met een stagiair. Naast mijn werkzaamheden op 
Schiermonnikoog werk ik ook als jongerenwerker bij KEaRN voor jongerenproject ’t 
Stationnetje en op middelbare scholen in de gemeente Achtkarspelen. 
  
Mijn naam is Teun, 24 jaar. Ik ben de tweede helft van het nieuwe jongerenwerk-duo 
op Schiermonnikoog. Net als Ylsa ben ik één dag per week aanwezig op het eiland. 
Naast het werk dat ik doe op Schiermonnikoog maak ik erg graag muziek. Ik drum al 
van jongs af aan en speel veel gitaar. Ik ben graag bezig met cultuur en kunst en 
maak samen met jongeren vaak producties, zoals videoclips en theaterstukjes. 
 
Heb jij nu al een idee, of wil je even met ons koffie of thee drinken?  
Dan kun je ons appen of bellen: Ylsa: 06-21349735 en Teun: 06-14417258. 
 

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.  

 

Bekendmakingen 
 
Omgevingsvergunning – Verleend 
Badweg 53 - nieuwbouw beheerderswoning 
Badweg 73 - gedeeltelijk veranderen en vergroten van de recreatiewoning 
Reddingsweg 13 - het vervangen van een woning met bijgebouw 
  
Omgevingsvergunning - Intrekking aanvraag 
Pathmosstraat 1 - wijzigen kozijn in voorgevel 
 
Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 
Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow) van onderstaande persoon 
Naam Geboortedatum Datum voornemen Uitschrijven naar 
Hajtó, V.A. 27-03-1977 7-12-2022 Onbekend 
 
Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met 
de afdeling burgerzaken van de gemeente Schiermonnikoog via postbus20@schiermonnikoog.nl of 
telefoonnummer (0519) 535050.  
 
Waarom deze bekendmaking De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie 
juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf 
dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. 

mailto:eilanden@fryslan.frl
http://www.fryslan.frl/imf
https://www.fryslan.frl/imfaanvragen

