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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 

8 feb  Extra 

raadsbijeenkomst  

15 feb 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. 
 

Nederlandse en Duitse Waddeneilanden slaan handen ineen tegen 
gaswinning 
De vijf Nederlandse Waddeneilanden en de drie westelijke Duitse Waddeneilanden 
slaan de handen ineen en stuurden donderdag 27 januari 2022 een gezamenlijke brief 
geschreven aan de ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en 
Economische Zaken en Klimaat over de voorgenomen gaswinning ten noorden van 
Schiermonnikoog en andere dreigende gaswinning in en rondom de Waddenzee. 
Volgens de burgemeesters van de acht eilanden is gaswinning in strijd met de 
klimaatdoelen. Bovendien bedreigt gaswinning unieke natuurgebieden in zowel 
Nederland als Duitsland. De eilandgemeentes verwelkomen ieder jaar 
honderdduizenden toeristen, die komen voor de bijzondere natuur. Een ongerepte 
natuur en behoud van het gevoelige ecosysteem Waddenzee vormen daarmee de basis 
voor het economische voortbestaan en overleven van de eilandgemeentes.  
 
De burgemeesters van de acht Waddeneilanden verzoeken de ministers geen 
toestemming te verlenen aan nieuwe gaswinningsplannen in en rondom de Waddenzee 
en de Waddeneilanden. “We moeten geen nieuwe plekken aanboren op zoek naar een 
oude bron van vervuilende energie”, vinden de burgemeesters.  
 
De Waddenburgemeesters benadrukken dat zij zich al gedurende geruime tijd inzetten 
voor duurzaamheid en voor het klimaat. De eilanden hebben meerdere 
duurzaamheidsdoelstellingen en werken daarin ook samen.  
De bedreiging die uitgaat van vervuiling van de zeeën en de klimaatverandering zijn op 
de eilanden in de Waddenzee reëel en voelbaar. Een verdere uitbuiting van fossiele 
energiebronnen in deze huidige tijd leidt daarom niet alleen tot onbegrip, het voelt als 
een klap in het gezicht van alle partijen die hard werken om de gevolgen van CO2-
verrijking te verminderen en een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Het bouwen van 
een booreiland vlakbij de Waddenzee en andere kwetsbare natuurgebieden brengt 
gevoelige ecosystemen én het bestaan van de mensen die hier wonen in gevaar. Dat 
gevaar schuilt overigens niet alleen in de exploitatie van dergelijke installaties, maar ook 
in mogelijke ongevallen met directe gevolgen voor natuur en milieu, schrijven de 
burgemeesters.  
 

Brief noordelijke bestuurders aan Kamercommissie  
Voorafgaand aan het debat van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat 
op dinsdag 25 januari 2022 schreven bestuurders van de gemeente Schiermonnikoog, 
gemeente Het Hogeland, waterschap Noorderzijlvest, provincie Fryslân en provincie 
Groningen een bericht aan leden van de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor 
onder andere nieuwe stroomkabels door het Waddengebied.  
In dit bericht benadrukten de bestuurders onder andere de cumulatieve effecten op de 
Wadden van verschillende grootschalige economische activiteiten zoals gas- en 
zoutwinning en het geplande stroomkabeltracé door Schiermonnikoog. De bestuurders 
benadrukten nogmaals dat zij een voorkeur hebben voor een oostelijke route van het 
kabeltracé naar de Eemshaven. Een tracé dat niet over Schiermonnikoog of Ameland 
loopt. 
 

Circulaire lampen 
In het voorjaar van 2021 rondden we de herinrichting van de raadszaal af. De lampen 
die hier hingen, wilden we graag weggeven in plaats van weggooien. In eerste instantie 
hebben we deze aangeboden aan eilanders, 
daarna hebben we ze via Circulair Fryslan 
aangeboden aan het provinciale netwerk van 
bedrijven die zich inzetten voor een circulaire 
kringloop economie. En met succes! Inmiddels 
hebben de lampen op het eiland én daarbuiten 
een mooi nieuw onderkomen gevonden. Van 
één van de nieuwe eigenaren,, Perpetear, 
ontvingen we bijgaande foto. Hij schrijft: 
“Afgelopen periode de lampen verduurzaamd: 
de spotjes vervangen door LED en een nieuwe 
transformator. Nu schitteren ze op mijn kantoor!” 



Planning ophalen klein chemisch afval (KCA) 2022 
Ook in 2022 haalt de chemokar elk kwartaal klein chemisch/gevaarlijk afval op. De ophaaldag is veranderd van 
woensdag naar donderdag. In 2022 haalt de chemokar op de volgende data het KCA op: donderdag 17 maart,  
16 juni, 22 september en 22 december.  
 
Bewaar batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval in de bekende rode of groene 
kunststofbak. Zet deze bak op de aangegeven dagen, afgesloten, voor uw woning. De chemokar haalt het afval bij u 
op. Schrijf op het aangebodene wat de inhoud is. 
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan 
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen op 
telefoonnummer: 06-12740802  
 

Chipactie huiskatten  
Op maandag 31 januari en dinsdag 1 februari is het mogelijk uw Schiermonnikoogse huiskat kosteloos te laten 
chippen op het eiland. Dit is een gezamenlijke actie van Nationaal Park Schiermonnikoog en Stichting Zwerfkatten 
Nederland. U heeft hierover een huis-aan-huisbrief ontvangen van deze organisaties. Ook is het mogelijk uw kater of 
poes die dagen te laten castreren of steriliseren op het eiland. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@np-
schiermonnikoog.nl. 
 

Extra raadsbijeenkomst dinsdag 8 februari 2022 
Op dinsdag 8 februari 2022 van 19.00 – 20.30 uur is er een extra raadsbijeenkomst waarin het Bestemmingplan Dorp, 
de zienswijzen en het memorie van antwoord toegelicht worden door het college en er ruimte is voor 
technische/juridische vragen vanuit de gemeenteraad. 
Deze raadsbijeenkomst wordt uitgezonden via Schiermonnikoog TV en onze website. Inspraak op dit onderwerp 
wordt georganiseerd op 15 februari 2022, de raadsbijeenkomst waarin ook besluitvorming zal plaatsvinden. 
De aanvangstijd van de raadsvergadering op 15 februari is ook vastgesteld op 19.00 uur. 
 

Zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering kandidatenlijsten 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Schiermonnikoog maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 
4 februari 2022 om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, in een openbare zitting zal beslissen over: 

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten; 

• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten; 

• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering; 

• de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten. 
Het proces-verbaal I 4 en de nummering van de kandidatenlijsten worden openbaar gemaakt op onze website. 
 

Zorg & Welzijn 
 
Activiteiten Koningshuis 
We gaan weer beginnen met een aantal activiteiten in het Koningshuis. 
 
Maandagochtend:    Klaverjassen. 
Woensdagochtend:  Bewegen op de stoel onder leiding van Annet. 
Donderdagochtend:  Bridgen. 
Aanmelden kan bij Brenda Scheper: 06-11747822. 
 
Helaas kunnen we nog niet gezamenlijk koffiedrinken op dinsdagochtend. Dan zijn er teveel mensen in de ruimte. 
Wel is het mogelijk om op afspraak met een klein groepje koffie te komen drinken. 
 

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 
Langestreek 9 - het intern verbouwen van het pand (zaaknummer 2022.0003, datum ontvangst 17-01-2022) (27-1-2022) 
Voorstreek 24 - gebruiken van een deel van het pand t.b.v. recreatieve doeleinden in strijd met het bestemmingsplan (zaaknummer 
2022.0001, datum ontvangst 11-01-2022) (27-1-2022) 
 

Omgevingsvergunning – verleend 
Rijspolder 64 - Het vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0094). Het besluit is op 12 januari 2022 aan de aanvrager 
verzonden. (24-1-2022) 
Langestreek 92 - Het intern verbouwen van de woningen Langestreek 92 en Langestreek om de Noord 21 (zaaknummer 
2021.0091). Het besluit is op 12 januari 2022 aan de aanvrager verzonden. (24-1-2022) 

 


