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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 

28 mrt Openbare vergadering 

vaststelling procedure 

collegeonderhandeling

en 

29 mrt 

20.00 

uur 

Raadsvergadering 

30 mrt 

17.00 

uur 

Raadsvergadering 

31 mrt Vaccinatiedag 

  

 
 
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. 
 

Openbare raadsververgaderingen 
Openbare vergadering 28 maart 2022 om 20.00 uur 
Raadsvergadering 29 maart 2022 om 20.00 uur 
Raadsvergadering 30 maart 2022 om 17.00 uur 
 
De vergaderingen 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. 
 

Definitieve uitslag verkiezing gemeenteraad 
De definitieve uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad op 16 maart 
2022 in de gemeente Schiermonnikoog is als volgt: 
 

Lijst 
nummer 

Aanduiding politieke 
groepering 

Aantal stemmen Aantal zetels 

1 Samen  214 3 

2 Ons Belang 293 4 

3 Schiermonnikoogs Belang 148 2 

Totaal  
 

655 9 

 

Gekozen kandidaten  

Lijst 1 Pastoor, B.S. van der Meulen, A.W. Been, M. 
 

Lijst 2 Postma, A.E. Smit, M.T. AB, H.H. Smilda, G. 

Lijst 3 Groendijk, W.J. Zonneveld, I. 
 

  

 
Het proces verbaal is in te zien op onze website. 
 

Herhaalprik voor 70 jaar en ouder 
Op donderdag 31 maart kunnen inwoners van Schiermonnikoog van 70 jaar en ouder 
een herhaalprik krijgen tegen het coronavirus. 
In de uitnodigingsbrief staat hoe en wanneer u de afspraak kunt maken. 
 

Herhaalprik 60-69 jaar 
De gezondheidsraad neemt eind deze week de beslissing of inwoners van 60 tot 69 jaar 
ook in aanmerking komen voor een herhaalprik. Mocht de gezondheidsraad positief 
besluiten dan ontvangt u begin volgende week een uitnodiging. 
 

Booster voor jongeren tussen 12 t/m 17 jaar 
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en inwoner van Schiermonnikoog en wil je ook een 
boosterprik? Dan kan dat. Hoewel de meeste jongeren na vaccinatie bijna niet ziek 
worden van de omikron-variant, kunnen er redenen zijn waarom jongeren een booster 
willen. Bijvoorbeeld omdat zij zelf kwetsbaar zijn of kwetsbare gezins- of familieleden 
willen beschermen. 
 
Kiezen voor de booster 
De keuze voor een boosterprik maak je zelf of samen met je ouders. Dit hangt af van je 
leeftijd. Ben je 16 of 17 jaar? Dan mag je zelf beslissen of je een coronaprik wil. Ben je 
jonger dan 16? Beslis dan samen met je ouders of verzorgers of je een coronaprik wilt. 
Kom je er echt niet uit samen? Dan mag je uiteindelijk zelf beslissen of je je laat 
vaccineren. Je hoeft geen verklaring mee te nemen van je ouders of verzorgers. Kom je 
zonder één van je ouders of verzorgers bij een priklocatie, dan vraagt een medewerker 
van de priklocatie wel of je het met ze hebt besproken. 
 
Afspraak maken voor een booster 
Wil je een boosterprik? Dan kun je op 31 maart een prik halen op Schiermonnikoog bij 
De Stag, Langestreek 23. Je moet van tevoren een afspraak maken. Bel op 26 maart 
tussen 9.00 – 16.00 uur naar 088-22 99 640 om de afspraak in te plannen. 

http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
http://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving
https://www.schiermonnikoog.nl/in-de-gemeente/nieuws_42819/item/uitslag-gemeenteraadsverkiezingen-2022-vastgesteld_58076.html


Voucheractie 
Heeft u de voucheractie al ingeleverd bij één van de lokale ondernemers? Inleveren kan nog tot 
31 maart. De waarde van de niet ingeleverde bonnen wordt geschonken aan de voedselbank. 
 

Vergoeding voor energiekosten 2022 (energietoeslag) 
Veel huishoudens hebben vanwege stijgende energieprijzen moeite met het betalen van de 
energielasten. Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen 
in 2022 een extra tegemoetkoming van de rijksoverheid.  
 
De vergoeding voor energiekosten wordt voor ons uitgevoerd door de gemeente Noardeast-Fryslân. Op dit moment 
zijn we samen met de gemeente Noardeast-Fryslân bezig met de voorbereidingen voor het uitbetalen. Zij zullen de 
uitbetaling namens de gemeente Schiermonnikoog verzorgen. 
Inwoners met een bijstandsuitkering hoeven voor het ontvangen van deze vergoeding niets te doen. Zij zijn bekend bij 
de gemeente en krijgen het bedrag vanzelf uitbetaald. Andere inwoners die in aanmerking komen voor deze 
vergoeding, zullen de energietoeslag zelf moeten aanvragen. Zodra er meer informatie bekend is over deze 
energietoeslag en het aanvragen daarvan, dan informeren wij u via onze nieuwsbrief. Ook publiceren we de nieuwe 
informatie op onze website. 
 
Mocht u nu al moeite hebben met het betalen van deze of andere rekeningen, dan kunt u contact opnemen met 
maatschappelijk werkster Yvonne Kolster via 088-5335353 of u kunt een e-mail sturen naar 
y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl. 

 
Werkzaamheden Badweg en Bergweg van start 
In de week van 28 maart 2022 starten de werkzaamheden om delen van de Badweg en de Bergweg te herstraten. 
Stiva Bestratingen heeft van de gemeente opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. 
Als eerste is de Badweg aan de beurt van Sint Egbert kapel tot het Strandhotel om de Noord.. Daarna de Badweg 
tussen Karrepad en Badweg nummer. 23. Vervolgens herstraat Stiva de Bergweg. De werkzaamheden duren 
ongeveer twee maanden.  
Tijdens de werkzaamheden is de Badweg voor de bus, de hulpdiensten en het overige verkeer toegankelijk via de 
rijplaten die naast de weg worden neergelegd op het gedeelte waar de werkzaamheden dan plaatsvinden. 
 
Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Gerard Buining 
(Beleidsmedewerker openbare ruimte) via 0519-535050 of postbus20@schiermonnikoog.nl. 
 

Aftrap Proeftuin Aardgasvrije Wijk (PAW) 
Afgelopen woensdag konden alle inwoners van de wijk 
Nieuw Dokkum zich laten informeren over de plannen 
voor het aardgasvrij maken van hun woonwijk. Er 
waren vier bijeenkomsten waar veel belangstelling voor 
was. Tijdens de bijeenkomsten werd kort uitleg 
gegeven over wat het betekent om een Proeftuin 
Aardgasvrije Wijk te zijn. Ook was er veel gelegenheid 
tot het stellen van vragen.  
 
Het isoleren en aardgasvrij maken van de woningen in 
Nieuw Dokkum willen we samen met de bewoners en 
onze partners, waaronder WoonFriesland, gaan doen. 
Er ligt een idee voor het aardgasvrij maken van de woonwijk, maar dit idee kan nog aangepast worden. De komende 
tijd gaan we vooral gebruiken voor het isoleren van de woningen. Ondertussen denken we na over hoe we gas 
zouden kunnen vervangen voor een meer duurzame vorm van energie.  
We starten nu in de wijk Nieuw Dokkum, maar het is de bedoeling dat we leren van dit project (en andere Proeftuinen 
in Nederland). Uiteindelijk zullen alle huizen in Nederland beter geïsoleerd worden. Ook zal Nederland overstappen 
van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is de energietransitie.  
 
De gestelde vragen, en de antwoorden daarop, gaan we bundelen en op onze website zetten. Wanneer dit klaar is, 
kunt u dit lezen in de nieuwsbrief.  
Het project PAW kunt u op onze website nu terugvinden onder duurzaamheid > visie, ambitie en projecten.  

Waardebon voor energiebesparing: ledlampen (80-euro regeling) 
Met de regeling kleine energiebesparende maatregelen kunt u 80 euro terugkrijgen als u kleine energiebesparende 
maatregelen neemt. Kijk op onze website voor meer informatie: duurzaamheid > duurzaam wonen 
 
Vandaag: lampen vervangen door ledlampen 
Zelfs als lampen goed werken, geeft het vervangen van gloei- en/of halogeenlampen milieuwinst. Een ledlamp is 
90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder stroom dan een halogeenlamp. Ledlampen gaan lang 
mee. Meer informatie vindt u op de website van Milieucentraal.  
 
Als u ledlampen koopt, kunt u 80 euro terugkrijgen van de gemeente Schiermonnikoog.  
 

mailto:y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
https://www.schiermonnikoog.nl/duurzaam/visie-ambitie-en-projecten_46390/item/proeftuin-aardgasvrije-wijken_58008.html


Even voorstellen: Sebastiaan Beuker 
Mijn naam is Sebastiaan Beuker, 22 jaar en ik kom uit Groningen. In 2021 ben ik 
afgestudeerd aan de studie Integrale Veiligheid op de NHL-Stenden te Leeuwarden. Per 15 
maart ben ik begonnen bij de gemeente Schiermonnikoog als beleidsmedewerker Openbare 
Orde & Veiligheid. Ik kom als sinds ik een klein jochie was op Schiermonnikoog en ben dus 
bekend met het eiland en de prachtige omgeving. Dat maakt het ook erg leuk om het eiland 
nu opnieuw te leren kennen vanuit een ander perspectief. Dit is mijn eerste baan na mijn 
opleiding en dat is natuurlijk even spannend, maar ik zie de komende tijd als een leuke 
uitdaging om mijzelf te ontwikkelen en in te zetten voor dit schitterende eiland! 
 

Zorg & Welzijn 
 

Huiskamer 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. 
Elke dinsdagochtend drinken we vaak met een hele groep koffie en thee. 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 088-5335353 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 – verlengen beslistermijn  
Badweg 12 - Het veranderen van de entree (zaaknummer 2022.0006). Het besluit is op 11 maart 2022 aan de 
aanvrager verzonden. (18-3-2022) 
 

Omgevingsvergunning - verleend 
Kooiweg 2 - Het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen (legaliseren) van 2 
toiletunits (zaaknummer 2022.0005). Het besluit is op 11 maart 2022 aan de aanvrager verzonden. (18-3-2022) 
 

Melding Activiteitenbesluit 
Ontvangen een melding op 14 december 2021. 
Betreft: verzoek om controle van spoelwater lozing jaarlijks uit te voeren via de pelbuis naast de infiltratie. 
Locatie: Zwarteduinenweg 18, 9166 RK Schiermonnikoog. 
Voor deze melding gelden algemene regels. Er staat geen bezwaar- of beroepsprocedure open. 
Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de 
Visserwei 10, 9001 ZE Grou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


