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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 

2 mei Kranslegging 

Vredenhof 

3 mei Raadsvergadering 

Beeldvormende 

bijeenkomst 

4 mei Ophalen grof vuil 

5 en 

26 mei 

Gemeentehuis en 

milieustraat gesloten 

11 mei Ophalen oud papier 

17 mei 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. 
 

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

Wijziging openingstijden 
Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en donderdag 26 mei (Hemelvaart) zijn het 
gemeentehuis en de milieustraat gesloten.  
 

Koninklijke Onderscheiding 
Op Schiermonnikoog heeft 
burgemeester Ineke van Gent op 26 
april 2022 een Koninklijke 
Onderscheiding uitgereikt aan de heer 
Ger van Langen. Hij is benoemd tot 
Ridder in De Orde van Oranje-Nassau.  
 
De heer Van Langen levert een 
bijzondere bijdrage aan de 
samenleving van Schiermonnikoog en 
Ameland. 
 
Met veel enthousiasme en betrokkenheid is Ger van Langen in verschillende functies 
actief bij onder andere Stichting CO2-Compensatie, Stichting Sport Promotie Ameland, 
KNRM op Schiermonnikoog en Ameland, Stichting Opleiding Zoute Veren en VVV 
Schiermonnikoog. 
 
 

Koningsdag op de Willemshof 
Op 27 april vierden we Koningsdag op 
de Willemshof. Burgemeester Ineke 
van Gent sprak het publiek toe en 
kinderburgemeester Rinske van der Bijl 
droeg een gedicht voor van Annie M.G. 
Schmidt. 
 
 
 
 
 

Aanhouding beslissingen op aanvragen omgevingsvergunning 
Op 15 februari heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte 
Schiermonnikoog - Dorp vastgesteld. Gedurende de beroepstermijn is er tegen dit 
bestemmingsplan hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Ook is er een verzoek 
om een voorlopige voorziening ingediend. Daarom wordt de werking van het 
bestemmingsplan uitgesteld  totdat op het verzoek om een voorlopige voorziening is 
beslist. 
 
Door deze opschorting van het bestemmingsplan is de gemeente verplicht om 
aanvragen voor een omgevingsvergunning aan te houden. Dit betekent dat de gemeente 
op dit moment geen besluit neemt over sommige omgevingsvergunningen. Dit geldt met 
name als de aanvragen betrekking hebben op:  
- het bouwen van een bouwwerk en  
- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen 
waarin dat bij het bestemmingsplan is bepaald. 
 
Op het moment dat de Raad van State heeft beslist op het verzoek om voorlopige 
voorziening kan de gemeente pas een beslissing nemen op aanvragen om een 
omgevingsvergunning. Het is op dit moment niet bekend wanneer de Raad van State 
hierover beslist. 

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


 

Eenmalige energietoeslag Schiermonnikoog 
De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen voor 2022. Het is een eenmalig bedrag 
van € 800,- netto voor inwoners die voldoen aan bepaalde voorwaarden. U kunt deze toeslag gebruiken om uw 
(gestegen) energielasten mee te betalen. Er wordt 1 toeslag verstrekt per woonadres. Wij werken hierin samen met 
de gemeente Noardeast-Fryslân. 
 
Ontving u op 1 januari 2022 een uitkering van de gemeente (Bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ), of Bbz via Bureau 
Zelfstandigen Friesland (BZF) of een AIO-aanvulling op uw AOW-pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt 
dan binnenkort een brief van de gemeente en u krijgt automatisch in de maand mei 2022 het bedrag van € 800,- op 
uw rekening gestort. 
 
Ontving u op 1 januari 2022 geen van bovenvermelde uitkeringen? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden wel 
recht op de energietoeslag. Aanvragen kan in dat geval vanaf 1 juni 2022 tot en met 30 november 2022. Op onze 
website leest u welke de voorwaarden precies zijn: Eenmalige energietoeslag Schiermonnikoog - Schiermonnikoog. 
Vanaf 1 juni 2022 vindt u op deze pagina ook het aanvraagformulier. 
 

Kranslegging door Canadese bevrijders op 2 mei op begraafplaats Vredenhof 
Op 2 mei zullen twee Canadese bevrijders van Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog, Art Boon en Jim Parks, 
samen met burgemeester Ineke van Gent een krans leggen op Vredenhof. Na een korte rondleiding over de 
begraafplaats start de ceremonie rond 12.30 uur met een toespraak van de burgemeester. Na de kranslegging volgt 
een minuut stilte. Vervolgens zal trompettist Willem van der Boom de volksliederen van Nederland en Canada spelen. 
De heren Art Boon en Jim Parks zijn beiden 97 jaar oud en kunnen als enigen van de groep Canadese bevrijders de 
reis naar Nederland nog maken. Op onze website leest u meer over hun bezoek aan ons land.  
 

Raadsvergadering 17 mei  
Op dinsdag 17 mei 2022 vindt er een vergadering plaats van de gemeenteraad van Schiermonnikoog. De agenda en 
de raadsstukken zijn vanaf 5 mei 2022 te raadplegen via www.schiermonnikoog.nl, onder het kopje 
Raadsvergadering. 
De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden via www.schiermonnikoog.nl, kopje Raadsvergadering, en via 
Schiermonnikoog TV.  
 
Inspreken 
Ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene die van dit recht gebruik wil 
maken, meldt dit vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mw. T. Toren via telefoonnummer  
06-15852102. 
 

Leerlingenvervoer 
Bezoekt uw kind een school voor (speciaal) basisonderwijs en staat de basisschool op minimaal vier kilometer van uw 
woning? Of bezoekt uw kind een school voor voortgezet speciaal onderwijs en staat deze school op minimaal zes 
kilometer afstand van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten. Dit 
geldt ook voor ouders van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. 
De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de afstand naar de school, de wijze van vervoer en het 
inkomen van de ouders. Er wordt rekening gehouden met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling. 
Daarnaast kunnen middelbare scholieren van Schiermonnikoog onder voorwaarden in aanmerking komen voor 
vervoer van Lauwersoog naar Dokkum (en terug). 
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 2022-2023 tot uiterlijk 1 juni 2022 
indienen. Meer informatie en de aanvraagformulieren vindt u op onze website: Leerlingenvervoer - Schiermonnikoog. 
 

Zorg & Welzijn 
 

Koningshuis gesloten op 5 mei 
In verband met Bevrijdingsdag zal het Koningshuis gesloten zijn op donderdag 5 mei. 

 
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 
 

Instellen rook- en stookverbod 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in de vergadering van 5 april 2022 besloten om een rook- en 
stookverbod in te stellen. Het verbod geldt tot 1 oktober en komt daarna automatisch te vervallen. (26-4-2022) 

 

https://www.schiermonnikoog.nl/s-zelf-regelen/producten_44129/product/eenmalige-energietoeslag-schiermonnikoog_1335.html
https://www.schiermonnikoog.nl/in-de-gemeente/nieuws_42819/item/kranslegging-door-canadese-bevrijders-op-2-mei-op-begraafplaats-vredenhof_58259.html
http://www.schiermonnikoog.nl/
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Schiermonnikoog/6f17d745-5436-4679-8b50-ee5b3c01afba
http://www.schiermonnikoog.nl/
https://www.schiermonnikoog.nl/s-zelf-regelen/producten_44129/product/leerlingenvervoer_323.html
mailto:y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl
http://www.sociaalwerkdekaai.nl/

