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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 

  

31 jan Workshop schrijven en 

presenteren van 

projectplannen 

1 feb Inloopspreekuur 

subsidiemogelijkheden 

op afspraak 

1 feb Ophaaldag grofvuil 

1 feb Ophaaldag oud papier 

2 feb Spreekuur 

WoonFriesland 

7 feb Inloopspreekuur 

Wetterskip 

9 feb Streekarchivaris 

 
 
 
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. 
 

Verschijning nieuwsbrief 
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn 
dan informeren wij u daar zeker over. 
 

Annelie Visser geinstalleerd als 
Kinderburgemeester 
In de raadsvergadering van 24 januari is Annelie Visser 
officieel geïnstalleerd  als Kinderburgemeester van de 
gemeente Schiermonnikoog. Annelie legde de belofte af 
en kreeg de ambsketen omgehangen door haar 
voorganger Rinske van der Bijl.  
 
Burgemeester Ineke van Gent bedankte Rinske voor 
haar inzet het afgelopen jaar en overhandigde haar een 
oorkonde, een fotoboekje en een mooie ketting. 
  
Wij wensen Annelie veel succes en plezier als 
Kinderburgemeester van Schiermonnikoog. 
 

Verlengen inschrijving woningzoekende 

Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, 
moet deze inschrijving voor 1 februari 2023 (opnieuw) verlengen. Woningzoekenden die 
zich na 1 september 2022 hebben ingeschreven hoeven dit jaar nog niet te reageren, 
vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan. Woningenzoekenden moet elk jaar hun 
inschrijving verlengen.  
 
U verlengt uw inschrijving door het invullen van een verlengingsformulier. Dit formulier 
moet u online invullen en vindt u op onze website, op onze homepage onder ‘waar 
kunnen we u mee helpen?’ 
 

Informatiebijeenkomst Aardgasvrij Eiland 
op 9 februari 
Op 9 februari organiseren de projectgroep 
Aardgasvrij eiland en de werkgroep Communicatie & Participatie twee 
informatiebijeenkomsten over het project Aardgasvrij Eiland. De bijeenkomsten zijn 
specifiek gericht op de inwoners van de wijk Nieuw-Dokkum, de proeftuin van het 
programma Aardgasvrije Wijken.  
 
Bewoners van deze wijk worden bijgepraat over het project en kunnen meepraten over 
de invulling hiervan. Ook omwonenden van de wijk die benieuwd zijn naar de 
ontwikkelingen van dit project zijn van harte welkom bij de informatiebijeenkomst. 
De bewoners van de wijk Nieuw-Dokkum ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging 
voor de bijeenkomst. 
 
Wanneer: Donderdag 9 februari 
Tijd:          1e bijeenkomst  van 13:30 tot 15:00 uur 
                 2e bijeenkomst  van 20:00 tot 21:30 uur 
Locatie:     Dorpshuis Ons Centrum 
 
Kunt u niet aanwezig zijn maar heeft u wel vragen of opmerkingen? Neem dan contact 
met ons op via duurzaam@schiermonnikoog.nl of (0519) 53 50 50. 
 

Subsidie voor regentonnen, compostvaten en wormenbakken 
Binnenkort is het weer mogelijk om bij de gemeente een vergoeding aan te vragen van 
maximaal € 50,00 als u een regenton of compostvat koopt.  
In de volgende nieuwsbrief informeren wij u hierover. 
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80 euro-regeling voor kleine energiebesparende maatregelen wordt verlengd tot 1 april 2023 
Heeft u vorig jaar nog geen gebruik gemaakt van onze 80-euro regeling? Vanaf 5 februari is het weer mogelijk om 
gebruik te maken van deze regeling. De regeling is verlengd tot 1 april. 
Voorbeelden van kleine energiebesparende maatregelen zijn: het vervangen van gloeilampen door ledlampen, het 
kopen van zuinige apparatuur of het laten maken van een energieadvies. Voor deze maatregelen kunt u 80 euro 
terugkrijgen van de gemeente. De lijst met maatregelen is aangevuld, u kunt nu bijvoorbeeld ook subsidie krijgen voor 
energieverbruik managers en douche warmteterugwinning.  
Vanaf 5 februari kunt u een aanvraag indienen via onze website. 
 

Workshop schrijven en presenteren van projectplannen 31 januari 
Op dinsdag 31 januari om 19.30 uur is in het dorpshuis de 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 
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.  
Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen. Aanmelden kan via het volgende e-mailadres: eilanden@fryslan.frl. 
 

Subsidiekansen voor de Waddeneilanden 
Het Waddenfonds en de provincie Fryslân kennen diverse subsidieregelingen waarvan bedrijven, verenigingen, 
belangenorganisaties 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. 
 
Inloopspreekuur subsidiemogelijkheden 1 februari 
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.  
 

Nieuwe aanvraagronde Iepen Mienskipsfûns 
Heeft u een idee voor een project dat de leefbaarheid in een wijk, in het dorp of op het eiland kan verbeteren? 
Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar voor goede initiatieven van inwoners. Het college 
van Gedeputeerde Staten heeft voor de Waddeneilanden voor deze eerste tender van 2023 totaal 1,2 miljoen euro 
beschikbaar gesteld. 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 - 292 58 12 of per e-
mail naar eilanden@fryslan.frl 
 
Extra subsidie thema vrijheid 
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 kan maximaal 5000 euro aangevraagd worden. 
 
Voor meer informatie kunt u op de volgende website terecht: https://www.fryslan.frl/imfaanvragen  
 

Gratis zelftesten en mondmasker voor inwoners met laag inkomen 
De gemeente Schiermonnikoog stelt gratis zelftesten en mondmaskers beschikbaar aan inwoners met een laag 
inkomen. 
De kosten van aanschaf van zelftesten en mondmaskers kunnen aardig oplopen. Voor mensen met een laag 
inkomen, die de aanschaf van zelftesten en mondmaskers als een financiële last ervaren, heeft de gemeente 
zelftesten en mondmaskers beschikbaar. 
 
Afhaallocaties 
Inwoners van Schiermonnikoog kunnen de zelftesten en mondmaskers afhalen bij: 

• Gemeentehuis (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur) 

• Koningshuis (maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur) 

• Bibliotheek (dinsdag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur) 
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Spreekuur burgemeester en wethouders 
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend tussen 9 en 10 uur. Het 
spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen in onze gemeente. U kunt 
een afspraak maken met Ineke van Gent, Johan Hagen of Ilja Zonneveld via het bestuurssecretariaat, per e-mail naar 
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl of telefonisch op het nummer 0519-535050. 

 

Inschrijven op het adres waar u woont  

Geef op tijd door aan de gemeente waar u woont. U kunt dat maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw 
verhuizing doen. Dit kunt u online of schriftelijk regelen. U wordt automatisch uitgeschreven van uw oude adres. 
 
Waarom is dit belangrijk? 
De gemeente verwerkt uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). De gegevens uit de BRP gebruikt de 
gemeente om zijn taken goed te kunnen uitvoeren.  
 
Onjuiste inschrijving zorgt voor problemen bij bijvoorbeeld: 
- het maken een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs.  
- het vaststellen wie mag stemmen bij verkiezingen.  
- het verstrekken van uitkeringen. 
- het heffen van belastingen.  
- het goed kunnen handelen in noodsituaties. Voor de politie, ambulance en brandweer is het belangrijk om te weten 
hoeveel mensen er op een adres wonen en of zij familie van elkaar zijn.  
 
Ik kan mij niet inschrijven. Wat nu? 
Kunt u zich niet inschrijven op een adres? Neem dan contact op met de afdeling burgerzaken, via 
burgerzaken@schiermonnikoog.nl. Of kom langs op het gemeentehuis, wij zijn er iedere ochtend van 08.30 – 12.00 
uur. 
 

Spreekuur WoonFriesland 
De wijkconsulent van WoonFriesland  is op 2 februari 2023 aanwezig in het gemeentehuis. U kunt een afspraak 
maken via tel: 088-9952016 of e-mail: frank.kenters@woonfriesland.nl 
 

Streekarchivaris in het gemeentehuis 
De streekarchivaris is op donderdag 9 februari aanwezig in het gemeentehuis. Voor het raadplegen van de 
gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een afspraak maken met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief 
Noordoost Fryslân. Dit kan via e-mail aan tj.jongsma@noardeast-fryslan.nl of telefonisch op het nummer 0519-
298737. 
 

Inloopspreekuur dijk- en duinversterking Wetterskip Fryslan 
Op 7 februari is er inloopspreekuur van Wetterskip Fryslan over dijk- en duinversterking Schiermonnikoog. Heeft u 
vragen, wensen of ideeën over dijk- en duinversterking, natuur, milieu, landschap of cultuurhistorie? 
  
Van 10.30 tot 12 uur is de omgevingsmanager aanwezig in het gemeentehuis.  
Van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek 
 
Meer informatie over de dijk- en duinversterking Schiermonnikoog vindt u op: 
https://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/schiermonnikoog  
 

Online afspraak maken met de gemeente 
Voor het aanvragen van een rijbewijs, het ophalen van een paspoort en voor veel andere zaken, kunt u online een 
afspraak met ons maken. U wordt dan direct en door de juiste persoon geholpen. Handig voor u en handig voor ons.  
 
Een afspraak maken kan op twee manieren: 
 
Via de website: 

➢ Ga naar www.schiermonnikoog.nl;  
➢ Op de homepagina klikt u op ‘Afspraak maken’ (let op: dit kan soms even duren) 
➢ Selecteer voor welk(e) product(en) u een afspraak wilt maken; 
➢ Kies een datum en tijdstip; 
➢ Vul uw gegevens in en klik na controle op bevestig; 
➢ U ontvangt een e-mail met een afspraakbevestiging met verdere informatie over uw afspraak. 

 
Telefonisch: 
Maakt u liever telefonisch een afspraak? Neem dan contact op met de Publieksbalie van via telefoonnummer 0519-
535050. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur. 
 
Kunt u geen geschikte vrije datum of tijdstip vinden? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0519-535050. Wij 
proberen dan samen met u een passend moment in te plannen. 
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Oud papier  
Eens per maand, op de 1e woensdag haalt V.V. De Monnik het oud papier op. Heeft u erg veel oud papier en/of kunt u 
het oud papier niet zelf opslaan? Breng het dan naar de inzamelcontainer aan het Melle Grietjespad (aan de oostkant 
van het bedrijventerrein). De inzamelcontainers bij bungalowpark De Monnik en bij het Karrepad zijn alleen bedoeld 
voor gasten. Het kost de oud papierploeg steeds erg veel tijd om deze containers te legen. 
 

Online aanmelden grof afval 
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een blok ‘grof huisvuil’. U vult het 
formulier in onder ‘direct regelen’ en krijgt een ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de 
ontvangstmelding staat wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.  
 
Om zwerfvuil en andere overlast te voorkomen, mag u het grofvuil op de afgesproken dag na 06.00 uur aan de straat 
zetten. De Buitendienst begint om 07.30 uur met het ophalen van het grof vuil. 
 
 
 

Zorg & Welzijn 
 
 

Inloophuiskamer Koningshuis 
De huiskamer van het Koningshuis is open voor alle eilanders. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee, 
een praatje, een spelletje of een andere activiteit. De huiskamer is open van maandag tot en met donderdag van 9.00 
tot 13.00 uur en is bedoeld voor iedereen,  jong en oud. Loopt u eens gezellig binnen, de achterdeur is open en de 
koffie bijna klaar. Komt u ook eens langs? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda Scheper 06-11747822. 
 

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 
 
Er zijn deze week geen bekendmakingen. 
 
 
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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