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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 
 
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 

22 mrt Openbare vergadering 

n.a.v. verkiezings-

uitslag 

29 mrt Raadsvergadering 

(onderzoek 

geloofsbrieven) 

30 mrt  Raadsvergadering 

(afscheid en installatie 

raadsleden) 

7 april Energieadviseur op 

het eiland 

  

 
 
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, 
Afgelopen week waren de gemeenteraadsverkiezingen. U kon uw stem uitbrengen in het 
gemeentehuis, waar ons enige stembureau was. Dat heeft u in grote getale gedaan.  
Verkiezingen leven op ons eiland want we hadden maar liefst een opkomst van 80.2%. 
Een zeer hoge, zo niet de hoogste opkomst van Nederland. In de rest van het land was 
de opkomst veel lager dan gehoopt. Dat is ontzettend jammer. Er moet goed worden 
onderzocht wat daarvan de oorzaak is.  
Het maakt mij wel trots dat de eilanders zo ruim gebruik maken van hun democratisch 
recht. Politiek is duidelijk springlevend op Schiermonnikoog. Het was ook leuk dat we 
weer de eerste gemeente waren met de verkiezingsuitslag! Dank aan iedereen die aan 
een vlekkeloos en vlot verloop van de verkiezingen heeft meegewerkt.   
Nu de uitslag bekend is gaan de partijen onderzoeken hoe en welke samenwerking tot 
stand kan komen. De winnaar van de verkiezingen, Ons Belang, zal daarbij het voortouw 
nemen. Er komt eerst een informatieronde en als er overeenstemming is over wie met 
wie wil gaan samenwerken in het nieuwe college gaan die partijen met elkaar in gesprek 
over de inhoud van het collegeprogramma. Al met al een boeiend proces. 
Maandag 21 maart wordt om 10.00 uur in een openbare zitting van het centraal 
stembureau de officiële uitslag vastgesteld. Vervolgens volgt dinsdagavond een 
openbare bijeenkomst waar de drie partijen aangeven hoe zij de college-
onderhandelingen en de vorming daarvan zien.  
Met elkaar gaan we, in goede samenwerking, aan het werk om een ambitieus 
programma te maken.  
Ik zie er naar uit, u vast ook!  
 
Ineke van Gent (burgemeester) 
 

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 
De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 in de 
gemeente Schiermonnikoog is als volgt: 

Aantal kiesgerechtigden 827 
Aantal uitgebrachte stemmen 655 
Aantal ongeldige stemmen 4 
Aantal blanco stemmen 4 
Totaal uitgebrachte stemmen 663 

 
Hieronder volgt de verkiezingsuitslag in vergelijking met 2018:  

 2022 2018 
Samen voor Schiermonnikoog  214 310 
Ons Belang 293 181 
SB 148 157 
totaal 655 661 

 
Ook bij deze verkiezing weer een hoog opkomstpercentage: 80,2%. Voor ons blijkt uit dit 
hoge opkomstpercentage uw grote betrokkenheid bij het reilen en zeilen binnen onze 
gemeente. Op onze website kunt u het aantal stemmen per kandidaat terugvinden.  
 

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne: Schiermonnikoog is er klaar voor 
Na onze oproep van vorige week meldden meerdere mensen dat zij ruimte willen 
aanbieden voor vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn heel blij met deze aangeboden hulp!  
Twee van deze locaties zijn nu gereed gemaakt zodat er ongeveer 15 mensen kunnen 
komen wonen. Dit zijn bestaande, vrijstaande, vakantiewoningen. We weten nog niet of 
en wanneer er ook echt vluchtelingen komen. Ook weten we niet of dit ouderen, 
jongeren of bijvoorbeeld mensen met (jonge) kinderen zullen zijn.  
We hebben natuurlijk al gesproken met de huisartsenpraktijk, scholen en Zorg & Welzijn 
van de gemeente. Ook zij zijn er klaar voor als er vluchtelingen komen.  
 
Hulp blijft welkom 
We kregen ook andere vormen van hulp aangeboden, zoals het helpen met de taal. Hier 
kunnen we echter nog meer mensen voor gebruiken. Ook als u geen Oekraïens of 
Russisch spreekt, kunt u helpen met mensen wegwijs te maken op het eiland.  
Ook zouden we het waarderen als vluchtelingen kunnen worden betrokken bij  

http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
http://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving


bijvoorbeeld sport- en/of culturele activiteiten. Betrek mensen bijvoorbeeld bij het voetballen of biljarten of nodig hen 
uit voor muziek of film. Als er eilanders zijn die hierbij zouden willen helpen, horen we dat graag.  
 
We horen graag van u 
Kunt u hulp aanbieden of heeft u ook accommodatie beschikbaar? Geef dit dan door aan de gemeente via e-mail: 
h.krul@schiermonnikoog.nl of via 06-11056064 (de heer Harmen Krul). Op onze website (onder ‘nieuws’) vindt u meer 
informatie over dit onderwerp.    
We krijgen de komende tijd meer informatie vanuit de Veiligheidsregio en meer duidelijkheid over de organisatie. We 
houden u op de hoogte via de website van de gemeente en de sociale mediakanalen. 
 

Eerste kievitsei gevonden 
Op donderdag 17 maart om 10.52 uur vond Jan Holwerda het eerste kievitsei 
van Schiermonnikoog. Het was de tiende keer dat hij het eerste ei van de 
gemeente vond. Zijn geheim? “Je moet heel goed observeren.” 
De heer Holwerda vond het eerste ei op het weiland achter boederij De 
Duinhoeve. Hij ontving donderdagmiddag de oorkonde en het bijbehorende 
vindersloon van loco-burgemeester Johan Hagen. Het vindersloon schonk hij 
direct aan Giro 555, voor hulp aan de mensen in Oekraïne.  

 
Onderzoek naar huismussen en andere beschermde (dier)soorten 
Dit voorjaar inventariseert Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek in opdracht van de gemeente 
Schiermonnikoog de huismussen in het dorp. Het kan dus zijn dat u dit voorjaar mensen in het dorp ziet die naar uw 
huis kijken om te zien of daar huismussen aanwezig zijn. 
Met dit onderzoek is het binnenkort niet meer altijd nodig om bij (ver)bouw een aparte ecologische ‘quickscan’ te 
(laten) maken. Zo’n ‘quickscan is nu vaak nodig om te zien of er dier- of plantensoorten zijn die beschermd moeten 
worden.  
Het onderzoek richt zich nu met name op huismussen. Na het onderzoek maken we afspraken over hoe we in de 
toekomst omgaan met huismussen. We moeten ervoor zorgen dat er altijd genoeg ruimte is voor deze vogels om een 
nest te bouwen. Huismussen lijken in grote aantallen aanwezig, maar zijn een beschermde vogelsoort. 
De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming. De afspraken die we 
maken over huismussen, bespreken we dan ook uitgebreid met medewerkers van de provincie zodat we niet achteraf 
voor verrassingen komen te staan.  
Door dit onderzoek helpen we niet alleen de huismus, maar ook mensen die iets aan hun huis willen (ver)bouwen.  

 
Even voorstellen: Inge Noordover 
Per 1 maart 2022 ben ik begonnen bij de gemeente Schiermonnikoog als publieksmedewerker. 
U kunt mij dus tegenkomen als u bij de balie van het gemeentehuis komt.  
In 2019 heb ik in de zomervakantie bij Noderstraun gewerkt waardoor ik het eiland en de 
bewoners heb leren kennen, in het bijzonder Willem (nu vuurtorenwachter). Dit is mij zo goed 
bevallen, dat ik naar het eiland ben gekomen om met Willem te gaan samenwonen. Ik heb met 
veel plezier gewerkt bij de drogist Streek 56 en kijk er naar uit om nu bij de gemeente aan het 
werk te gaan. Ik heb heel veel zin om deze leuke uitdaging aan te gaan! 
 

Sloop oude manege  
De gemeente heeft opdracht gegeven de oude manege op het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad binnenkort 
te slopen. Dit zal eind maart gebeuren. Het gebouw is niet meer in gebruik en is erg verouderd. De gemeente vindt 
het niet verstandig het gebouw langer dan nodig te laten staan.  
In het gebouw is asbest verwerkt. Asbest kan gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Daarom haalt een speciaal bedrijf 
dit goed weg. Het verwijderen van asbest zal ongeveer twee weken duren. Daarna begint de sloop van de rest van 
het gebouw. 

 
Vragenlijst sport en bewegen 
Heeft u de vragenlijst over sport en bewegen al ingevuld? Dit kan nog tot en met 18 maart 2022. Scan de 
QR-code hiernaast of vul de lijst in op de website: https://surveys.enalyzer.com?pid=p2bekuk7   
De vragenlijst is bedoeld voor sporters én niet-sporters. Met dit onderzoek verwachten wij beter de 
situatie zoals die nu is te begrijpen. Daarnaast willen we kijken wat de wensen en behoeften zijn van onze 
inwoners met betrekking tot sport en bewegen. De resultaten vormen de basis voor een betere begeleiding naar een 
passend beweegaanbod in de gemeente Schiermonnikoog. 
Als u vragen heeft over de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met Marije Dam, telefoon 06-82094642 of e-mail 
marije.dam@sportfryslan.nl  
 

Titel ‘Fairtrade Gemeente’ verlengd 
Schiermonnikoog mag zich weer tot in elk geval 2023 Fairtradegemeente noemen. Dat liet de Stichting Fairtrade 
Gemeente afgelopen week weten. Het college van burgemeester en wethouders en de werkgroep Fairtrade op 
Schiermonnikoog zijn daar natuurlijk blij mee. Organisaties en ondernemers die ervoor zorgen dat deze titel gevoerd 
mag worden, mogen hier ook terecht trots op zijn.  
De Werkgroep Fairtrade wil de komende jaren wel nieuwe uitdagingen oppakken. Zij gaan daarom op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers én naar ondernemers en organisaties die ook Fairtrade en Global Goals willen uitdragen.  
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Vier huurwoningen beschikbaar:  
F.H. Gasaustraat 13, Hazeblom 11, Noorderstreek 9, Van Starkenborghstraat 25 
Er komen per 15 april 2022 vier sociale huurwoningen beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. U kunt reageren tot 
en met zondag 27 maart 2022. Op onze website vindt u een uitgebreide beschrijving én plattegrond van de woningen.  
 

F.H. Gasaustraat 13 (grote gezinswoning) Hazeblom 11 (kleine bovenwoning) 
Aantal slaapkamers:  3 
Oppervlakte slaapkamers:  5,37 m², 10,23 m² en 
                                                   12,16 m² 
Oppervlakte woonkamer:  25,96 m²  
Oppervlakte keuken:  10,57 m² 
Berging aanwezig?  Ja 
Zolder aanwezig?  Nee 
Tuin/balkon/terras  Terras/ tuin 

Aantal slaapkamers:  1 
Oppervlakte slaapkamer:  7,43 m² 
Oppervlakte woonkamer:  19,67 m²  
Oppervlakte keuken:  5 m² 
Berging aanwezig?  Ja 
Zolder aanwezig?  Nee 
Tuin/balkon/terras  Balkon 

Noorderstreek 9 (kleine woning) Van Starkenborghstraat 25 (seniorenwoning) 
Aantal slaapkamers:  1 
Oppervlakte slaapkamers:  13,52 m² 
Oppervlakte woonkeuken:  22,04 m²  
Berging aanwezig?  Ja 
Zolder aanwezig?  Nee 
Tuin/balkon/terras  Terras/ tuin 

Aantal slaapkamers:  2 (waarvan 1 beneden) 
Oppervlakte slaapkamers:  12,14 m² en 12,15 m²  
Oppervlakte woonkamer:  19,37 m² 
Oppervlakte keuken:  6,79 m²  
Berging aanwezig?  Ja 
Zolder aanwezig?  Ja 
Tuin/balkon/terras  Terras/ tuin 

 
Reageren 
Als u wilt reageren kunt u dit doen via een inschrijvingsformulier. Deze vindt u onder 'direct regelen' op onze website:  
woningzoekende reageren op een huurwoning. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig 
hebben, dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis.  
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 economische en/of 
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. 
 

Bijdrage vanuit CO2-compensatiefonds Wagenborg 
De onafhankelijke beoordelingscommissie van het CO2-compensatie-fonds van Wagenborg Passagiersdiensten heeft 
aan een projectvoorstel van Wildbeheereenheid Ameland het gevraagde bedrag toegekend van 3025 euro. Met het 
project ‘Ameland in bloei’ wil WBE-Ameland de biodiversiteit op het eiland verbeteren door het aanleggen van 
wildakkers. Die zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar leveren ook een fraai landschap op. 
Een aangevraagd project vanaf Schiermonnikoog heeft geen bedrag toegekend gekregen. Het ging om een aanvraag 
om co-financiering. Daar is het CO2-compensatiefonds niet voor bedoeld.  
Eind 2022 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op onze 
website onder duurzaamheid > duurzaam vervoer.  
 

Energieadviseur  
Op 7 april 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. 
 

Militaire oefening 
Van maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april vindt er een militaire jachtvliegoefening plaats. De vliegbewegingen 
vinden voornamelijk plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Een groot deel van de 
oefening vindt plaats boven zee. Het gebied tussen MVK De Kooy (bij Den Helder) en oefenterrein de Marnewaard 
(bij Lauwersoog)  is ingesteld als tijdelijk laagvlieggebied. Informatie over de oefening is te vinden op http://frisian-
flag.nl. Meldingen over overlast en/of complimenten kunnen ingediend worden bij de Koninklijke Luchtmacht. Dit kan 
online via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/inhoud/klachten-geluidsoverlast 
 

Openbare bijeenkomsten n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Onderstaande drie bijeenkomsten zijn openbaar en worden uitgezonden via www.schiermonnikoog.nl, kopje 
Raadsvergadering, en via Schiermonnikoog TV. De stukken zijn te raadplegen via www.schiermonnikoog.nl, onder 
het kopje Raadsvergadering. 
 
Openbare vergadering vaststelling van de procedure collegeonderhandelingen 2022 
Openbare vergadering n.a.v. de verkiezingsuitslag van 16-3-2022 te houden op dinsdag 22 maart 2022 ’s avonds om 
acht uur (20.00 uur) in het gemeentehuis.  
Gespreksdeelname: lijsttrekkers + nrs 2 van de lijsten 
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AGENDA: 
1 Opening 
2 Vaststellen agenda 
3 Beschouwing verkiezingsuitslag door de lijsttrekkers 
4 Vaststelling van de procedure collegeonderhandelingen 2022 
5 Samenstelling delegaties bij bilaterale vervolggesprekken 

Voorgesteld wordt dat de delegaties maximaal bestaan uit: 
- de gekozen raadsleden 
- de beoogd wethouder 
- twee bestuursleden 

6 Bespreking stappenplan (in)formatie (data te bepalen in overleg met betrokkenen ) 
7 Rondvraag 
8 Sluiting 
 

Raadsvergadering 29 maart 2022 om 20.00 uur 
Op dinsdag 29 maart om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. 
 
AGENDA: 
1 Opening 
2 Vaststellen agenda 
3   Besluitenlijst raadsbijeenkomst 8 maart 2022 
4 Ingekomen stukken 
5 Rechtmatigheidsonderzoek verkiezingen  
6 Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden – instellen commissie van onderzoek 
7  Besluit tot toelating nieuwe raadsleden 
8 Sluiting 
 

Raadsvergadering 30 maart 2022 om 17.00 uur 
Op woensdag 30 maart om vijf uur (17.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis. 
 
AGENDA: 
1 Opening 
2 Vaststellen agenda 
3 Afscheid vertrekkende raadsleden 
4 Installatie nieuwe raadsleden 
5 Sluiting 
 

Zorg & Welzijn 
 

Verbouwing Kittiwake 
De komende weken vinden de disco en de jongens- en meidenclub plaats in het oude Bezoekerscentrum 
(Torenstreek 20). De Kittiwake gaat namelijk grondig verbouwd worden. Niet alleen de discoruimte krijgt een frisse 
make-over, ook de entree en buitenkant van het pand worden flink aangepakt. Het magazijn aan de achterkant zal na 
de verbouwing door Lytje Willem ingericht worden als speel-o-theek. Daarover later meer.  
Afgelopen week hebben de jongens van de jongensclub geholpen om de laatste dingen naar het oude 
Bezoekerscentrum te verhuizen. Daar heeft Lytje Willem een deel gezellig ingericht. De disco zit in de voormalige 
expositieruimte van 't Heer en Feer en er is een aparte knutsel- en speelruimte. Lytje Willem ontvangt de jeugd dus de 
komende weken aan de Torenstreek, totdat ze de nieuwe Kittiwake kunnen inwijden.  

 
Huiskamer Koningshuis 
De huiskamer van het Koningshuis is open voor alle eilanders. Van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 13.00 
uur. Loopt u eens gezellig binnen, de achterdeur is open en de koffie bijna klaar.  
Vanaf dinsdag 22 maart bent u ook weer van harte welkom op de gezellige koffieochtend.  
 

Bekendmakingen 
 

Omgevingsvergunning – aanvraag 
-Middenstreek 6 - het plaatsen van zonnewering (zaaknummer 2022.0011, datum ontvangst 16-02-2022) (14-3-2022) 
-Vuurtorenpad 15 - het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2022.0013, datum ontvangst 18-02-2022) 
(14-3-2022) 
-Langestreek 70-72- het aanbrengen van beplanting op de grens tussen 70 en 72(zaaknummer 2022.0012, datum ontvangst 16-
02-2022) (14-3-2022) 
-Heereweg 2 - het bouwen van logiesgebouw (zaaknummer 2022.0008, datum ontvangst 21-01-2022) (14-3-2022) 
-Badweg 73 - het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2022.0014, datum ontvangst 18-02-2022) (14-3-
2022) 
 

Omgevingsvergunning – verleend 
-Torenvlakte 5 - Het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2021.0107). Het besluit is op 4 maart 2022 
aan de aanvrager verzonden. (14-3-2022) 
 

Omgevingsvergunning – buiten behandeling stellen 
-Martjeland 3 - Het plaatsen van een schutting op het zijerf (legalisatie) (zaaknummer 2021.0115). Het besluit is op 25 februari 
2022 aan aanvrager verzonden. (14-3-2022) 
-Martjeland 3 - Het plaatsen van een schutting (legalisatie) (zaaknummer 2021.0114). Het besluit is op 25 februari 2022 aan 
aanvrager verzonden. (14-3-2022) 

 


