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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 

27 apr Koningshuis gesloten 

27 apr 

en 

5 mei 

Gemeentehuis en 

milieustraat gesloten 

3 mei Beeldvormende 

raadsvergadering 

17 mei Energieadviseur 

 
 
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. 
 

Wijziging openingstijden 
Op woensdag 27 april (Koningsdag) en donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn het 
gemeentehuis en de milieustraat gesloten. 

 
Voortgang coalitieonderhandelingen 
Na de verkiezingen zijn er gesprekken geweest tussen een informateur en de drie 
politieke partijen van het eiland. Op 7 april is het informatieproces afgesloten en ging 
Samen voor Schiermonnikoog op zoek naar een formateur. Deze is inmiddels gevonden 
in de persoon van mevrouw A.M. Worm – de Moel, oud burgemeester van Muiden. 
mevrouw Worm – de Moel heeft met haar man een vakantiewoning op Schiermonnikoog 
waar zij regelmatig verblijven. De komende periode vinden onder haar leiding 
onderhandelingen plaats over de inhoud van een coalitieakkoord tussen Samen voor 
Schiermonnikoog en Schiermonnikoogs Belang. 
 

Onthulling watertappunt 
Sinds kort kan iedereen zelf duinwater tappen bij een drinkwater-tappunt bij de 
vuurtoren. Op 20 april heeft burgemeester Ineke van Gent dit watertappunt ingehuldigd. 
Het tappunt is een initiatief van Werkgroep Fairtrade Schiermonnikoog en kon 
gerealiseerd worden met steun van het Wagenborg CO2-compensatiefonds en in 
samenwerking met Vitens en de gemeente. De gemeente zal het onderhoud verzorgen. 

 
Regentonnenregeling 
Tot 2021 was het mogelijk om bij aanschaf van een regenton of compostvat een 
subsidie van de gemeente te ontvangen. De gemeente bekijkt nu of zij voor dit jaar deze 
subsidie wederom mogelijk kan maken. 

 

Zorg & Welzijn 
 

Paaslunch Koningshuis 
Donderdag 14 april hebben we een hele gezellige paaslunch gehad. Greet en Lies 
hadden zelf iets lekkers gebakken en van der Werff en de bakker hebben ons verwend 
met soep en paasbrood. Fijn dat we weer dingen kunnen organiseren! Houd de 
nieuwsbrief in de gaten want dit is pas het begin. 
 

 

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 in de kijker: 
waterbesparende douchekop (voorwaarde 4,5 tot 5 liter / klasse Z) 
Met een waterbesparende douchekop kunt u zowel water als energie 
besparen tijdens het douchen. Combineer deze investering met andere 
producten uit de regeling, zoals bijvoorbeeld LED-lampen. U kunt dan tot 80 
euro terugkrijgen van de gemeente Schiermonnikoog. 

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/regeling-kleine-energiebesparende-maatregelen-schiermonnikoog-80-euro-regeling_1333.html


 

 
 
Koningshuis op Koningsdag gesloten 
De huiskamer van het Koningshuis is op woensdag 27 april (Koningsdag) gesloten. Op maandag, dinsdag en 
donderdag bent u van 9.00 tot 13.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee, een praatje, een spelletje of 
een andere activiteit.  
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 
 

Beeldvormende raadsbijeenkomst over de Omgevingswet op 3 mei 2022 - 20.00 uur 
Aan de hand van een presentatie wordt uitgelegd wat de nieuwe Omgevingswet betekent. Invoering van de 
Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, tot 1-1-2023. De gemeenteraad wordt ook meegenomen in een overzicht van 
een aantal te nemen raadsbesluiten en de planning daarvan.  
De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via onze website: www.schiermonnikoog.nl  > Raadsvergadering 
en via Schiermonnikoog TV. Ook is er gelegenheid om de bijeenkomst te volgen vanaf de publieke tribune in de 
raadszaal. 
 
Omgevingsvergunning – Aanvraag 
- Voorstreek 24 - Het gebruiken van de recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan (zaaknummer 2022.0026, 
datum ontvangst 19-03-2022) 
- Badweg 143 - het tijdelijk plaatsen van een schildersbus (zaaknummer 2022.0025, datum ontvangst 17- 03-2022) 
- Langestreek om de Noord 24 A - het kappen van een boom (zaaknummer 2022.0022, datum ontvangst 02-03-2022) 
- Karrepad 27 - het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2022.0031, datum ontvangst 25-
03-2022) 
- Langestreek om de Noord 21 - het veranderen van de gevel / vervangen aluminium pui (zaaknummer 2022.0029, 
datum ontvangst 22-03-2022) 
- Zevenhuizen 11 - het plaatsen van zonnepanelen (zaaknummer 2022.0032, datum ontvangst 30-03-2022) 
- nabij Prins Bernhardweg 1 - het realiseren van een labyrint (zaaknummer 2022.0038, datum ontvangst 08-04-2022) 
- Langestreek 8 - het plaatsen van een buitenunit warmtepomp (zaaknummer 2022.0034, datum ontvangst 04-04-
2022) 
- Burgemeester van den Wormstraat, nabij parkeerterrein - het vergroten van de parkeerplaats (zaaknummer 
2022.0037, datum ontvangst 07-04-2022) 
- Langestreek 56 - het verplaatsen van een haag t.b.v. het realiseren van fietsparkeren (zaaknummer 2022.0036, 
datum ontvangst 18-02-2022) 
- Torenstreek 22 - het tijdelijk plaatsen van een projectiecabine (zaaknummer 2022.0035, datum ontvangst 04-04-
2022) 
 
Omgevingsvergunning - Verlengen beslistermijn 
Langestreek 60 - Het verduurzamen van het dak en het vervangen van dakpannen (zaaknummer 2021.0109). Het 
besluit is op 25 maart 2022 aan de aanvrager verzonden. 
 
Omgevingsvergunning – Verleend 
Heereweg 2 - Het bouwen van een kantine (zaaknummer 2012.0112). Het besluit is op 25 maart 2022 aan de 
aanvrager verzonden. 
 
Omgevingsvergunning – Intrekking 
- op 25 maart 2022 is ingetrokken door de aanvrager: Langestreek 56, nabij fietsenstalling - Het realiseren van een 
fietsenstalling (zaaknummer 2022.0001) 
- op 21 maart 2022 is ingetrokken door de aanvrager: Nieuwestreek 5 (parkeerterrein achterzijde) - Het uitbreiden van 
het parkeerterrein met 4 plaatsen (zaaknummer 2021.0110 (zaaknummer 2021.0110) 
 
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://www.schiermonnikoog.nl/
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