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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 

5 april Raadsvergadering 

6 april Ophalen grof huisvuil 

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. 
 

Afscheid en installatie raadsleden 
Op 16 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Ons Belang kreeg 4 raadszetels, 
Samen voor Schiermonnikoog 3 en Schiermonnikoogs Belang 2. 
In een bijzondere raadsbijeenkomst op 30 maart zijn 9 raadsleden geïnstalleerd. 8 van 
hen waren ook raadslid in de vorige periode. Mevrouw Smit van Ons Belang is nieuw in 
de raad en kreeg een warm welkom. Mevrouw Ridder van Samen voor Schiermonnikoog 
komt niet terug. De raad nam afscheid van haar. De voorzitter van de raad, 
burgemeester Van Gent keek terug op de afgelopen raadsperiode en sprak in het 
bijzonder mevrouw Ridder toe. 
 

 
Gemeenteraad van Schiermonnikoog: van links naar rechts: Tineke Toren (griffier), Ilja 
Zonneveld (SB), Marja Been (Samen), Bart Pastoor (Samen), Ineke van Gent 
(burgemeester), Greetje Smilda (OB), WybJan Groendijk (SB), Annet van der Meulen 
(Samen), Atze Postma (OB), Mirjam Smit (OB), Harry AB (OB).  
 

Informateur aangesteld voor onderzoek naar coalitievorming 
De heer Albert Rodenboog uit Assen is door Ons Belang voorgedragen als informateur 
voor de komende coalitievorming. De twee andere partijen, Samen voor 
Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang, zijn hiermee akkoord gegaan.  
Dit betekent dat de voormalig wethouder en oud-burgemeester van Loppersum met de 
drie partijen om tafel gaat over de vorming van een nieuwe coalitie. Afgelopen woensdag 
hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden. De verslagen van de 
verkenningsgesprekken worden dinsdag 6 april openbaar gemaakt. 
De informateur zal eind volgende week schriftelijk verslag uitbrengen van zijn 
bevindingen. 
 

WOZ-taxatie 2022 
De WOZ-beschikkingen (Waardering Onroerende Zaken) en aanslagen OZB 
(OnroerendeZaakBelasting) voor het jaar 2022 zijn inmiddels verzonden. U ontvangt die 
binnenkort in de brievenbus.  
Voor het vaststellen van de waarde van de woningen en bedrijfsruimten is gekeken naar 
de marktwaarde van uw pand op 1 januari 2021. Dat is het bedrag dat uw woning of 
bedrijfsruimte zou hebben opgebracht bij een veronderstelde verkoop op of omstreeks 
die datum.  
U ziet de waarde op uw WOZ beschikking. Daarvan is een taxatieverslag beschikbaar. 
Daarin staat hoe de gemeente de WOZ-waarde heeft vastgesteld. U kan het verslag bij 
ons opvragen via de website (zoek op WOZ-waarde).  
 

http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
http://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving
https://www.schiermonnikoog.nl/s-zelf-regelen/producten_44129/product/woz-waarde_393.html


Vragen over de WOZ-waarde? 
Twijfelt u na het bekijken van het taxatieverslag of de WOZ waarde klopt? Neem dan contact met ons op en geef aan 
waarom u denkt dat de WOZ-waarde niet juist is. De gemeente Noardeast-Fryslân regelt alles rondom de WOZ voor 
onze gemeente. U kunt hen bereiken via info@noardeast-fryslan.nl of 0519-298888. 
Blijft u daarna toch het gevoel houden dat de waarde niet goed is, maak dan bezwaar. Dat moet schriftelijk en binnen 
zes weken na de datum van de WOZ-beschikking. Bezwaar maken is altijd gratis. 
 
Voor woningen geldt nu de gebruiksoppervlakte 
Met ingang van 1 januari 2022 wordt de waarde van uw woning niet langer uitgedrukt in een bedrag per kubieke meter 
maar in een bedrag per vierkante meter gebruiksoppervlakte. Dat is dit jaar voor het eerst. U vindt die oppervlakte in 
het taxatieverslag van uw woning.  
De gebruiksoppervlakte is de oppervlakte van uw woning (het aantal vierkante meters) dat gebruikt kan worden om te 
wonen. Hierbij moet de stahoogte minimaal 1,5 meter zijn. Aangebouwde delen die dicht zijn (zoals een garage, 
berging, erker aanbouw of dakkapel) horen ook bij de gebruiksoppervlakte. 
De verschuiving van m3 naar m2 is uitsluitend technisch van aard en heeft geen zelfstandige invloed op de WOZ-
waarde van uw pand. Die waarde is alleen afhankelijk van ontwikkelingen op de markt voor vastgoed. 
 

Twee huurwoningen beschikbaar: Willem Dijkstraat 6a en F.H. Gasaustraat 13   
Er komen de komende tijd twee huurwoningen beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving moet voor 
maandag 11 april 2022 bij de gemeente binnen te zijn. Op onze website vindt u een uitgebreide beschrijving én 
plattegrond van de woningen. 
 

Willem Dijkstraat 6a (gezinswoning) F.H. Gasaustraat 13 (grote gezinswoning) 
Aantal slaapkamers:  2 
Oppervlakte slaapkamers:  8,72m² en  
                                                         12,47m² 
Oppervlakte woonkamer:  17,62 m² 
Oppervlakte keuken:  10,06 m²  
Berging aanwezig?  Ja 
Zolder aanwezig?  Nee 
Tuin/balkon/terras  Terras/ tuin 

Aantal slaapkamers:  3 
Oppervlakte slaapkamers:  5,37m², 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 

 
Reageren 
Als u wilt reageren kunt u dit doen via een inschrijvingsformulier. Deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op onze 
website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de 
receptie van het gemeentehuis. Reageren moet voor maandag 11 april 2022. 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.  
 

Informatiebijeenkomst en inloopspreekuur Waddenfonds 
Heeft u een goed idee dat de natuur of de duurzame economie in het Waddengebied versterkt en bent u op zoek naar 
middelen? Kom dan woensdagavond 6 april voor de informatiebijeenkomst van het Waddenfonds naar Cultureel 
Centrum De Stag. De bijeenkomst is vrij toegankelijk en zonder opgave.  
Wilt u erna een persoonlijk gesprek met een vertegenwoordiger van het Waddenfonds of Streekwerk voor uw plan of 
project, bezoek dan donderdagmorgen 7 april het inloopspreekuur. Hiervoor moet u zich wel aanmelden. Dit kan via 
de website van het Waddenfonds. Ook meer informatie en het programma vindt u op www.waddenfonds.nl 
 

Online aanmelden grof afval 
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een blok ‘Afval, 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. De eerstvolgende ophaaldag is woensdag 6 april. 

Waardebon voor energiebesparing (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: elektrisch koken 
We gaan in Nederland stap voor stap van het gas af. Een inductiekookplaat werkt op stroom én is zuinig. Het is 
een goed alternatief voor gas. Er zijn veel misverstanden over het koken op inductie, bijvoorbeeld over het 
vervangen van alle pannen. Doe de ‘koken met een stekker’ quiz op de website van Milieu Centraal: 
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-in-huis/inductie-kookplaat/  
 
Als u een zuinige kookplaat koopt, kunt u nu 80 euro terugkrijgen van de gemeente Schiermonnikoog.  
 

mailto:info@noardeast-fryslan.nl
https://www.schiermonnikoog.nl/home-schiermonnikoog/producten_42512/product/woningzoekende-reageren-op-huurwoning-schiermonnikoog_1316.html
https://7x0mt.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/hQmC1HLKCkFmGXfGJrfY_GZKRNUS-Yb_Dq03Z6Bdg48K0Nr6TIFkny22Kg4huv3LFn9BCSWeMXvFbiSjyLYYyZkDqkI-oubSzfWIXNuysTJ6GxDDWxP1TRbPiElLMq72aj0
https://www.schiermonnikoog.nl/home-schiermonnikoog/producten_42512/product/afval-grofvuil_601.html
https://www.schiermonnikoog.nl/s-zelf-regelen/producten_44129/product/regeling-kleine-energiebesparende-maatregelen-schiermonnikoog-80-euro-regeling_1333.html
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-in-huis/inductie-kookplaat/


Beeldvormende raadsvergadering 5 april 2022 om 20.00 uur 
Op dinsdag 5 april om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.  
 
AGENDA: 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
 
3. APV – Algemene Plaatselijke Verordening 
           - Korte inleiding door de portefeuillehouder 
           - Presentatie APV – aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen 
           - Bespreking was-wordt lijst met daarin aangegeven de meest relevante voorgestelde wijzigingen. 
4. Voorgestelde vervolgbehandeling: 
           - Oordeelsvormende behandeling 17 mei 
           - Besluitvormend aan de orde op 21 juni 
 
5. Sluiting 
  
Deze vergadering is openbaar en te volgen via de gemeentelijke website en Schiermonnikoog TV. De publieke tribune 
is ook weer geopend voor belangstellenden. 
 

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 
 

Zorg & Welzijn 
 

Paaslunch in het Koningshuis: 14 april 
Op donderdag 14 april organiseren we een paaslunch in het Koningshuis. De lunch begint om 12.00 uur. Er is plaats 
voor 18 personen.  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Brenda Scheper via 06-11747822 of b.scheper@schiermonnikoog.nl. Dit kan tot 
uiterlijk dinsdag 12 april 13.00 uur.  
 

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 
Heereweg 2 - Verlengen beslistermijn voor het bouwen van een kantine (zaaknummer 2021.0112). Het besluit is op 
11 maart 2022 aan de aanvrager verzonden. (31-3-2022) 
 
Omgevingsvergunning - Intrekking aanvraag 
Voorstreek 24 - Het gebruiken van een deel van het pand t.b.v. recreatieve doeleinden in strijd met het 
bestemmingsplan. (31-3-2022) 
 
Omgevingsvergunning – Verleend 
Middenstreek 6 - Het aanbrengen van zonnewering (zaaknummer 2022.0011). Het besluit is op 25 maart 2022 aan de 
aanvrager verzonden. (31-3-2022) 
 
Alle bekendmakingen staan op https://www.officielebekendmakingen.nl/. Via ‘uitgebreid zoeken’ kunt u daar alle 
bekendmakingen van o.a. de gemeente Schiermonnikoog terugvinden. U kunt zich via die website ook abonneren op 
een e-mailnieuwsbrief voor bekendmakingen in uw omgeving.  

http://frisian-flag.nl/
http://frisian-flag.nl/
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/inhoud/klachten-geluidsoverlast


 


