
 

Nieuwsbrief 
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13 mei 2022 

  

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 

16 mei Raadsvergadering 

17 mei Raadsvergadering 

17 mei Energieadviseur 

26 en 

27 mei 

Gemeentehuis en 

milieustraat gesloten 

 
 
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 donderdag 26 mei (Hemelvaart) en vrijdag 27 mei zijn het gemeentehuis en de 
milieustraat gesloten. 
 

Noordelijk deel Badweg twee dagen afgesloten 
Op 24 maart 2022 informeerden wij u over de werkzaamheden aan de Badweg. De 
werkzaamheden vorderen gestaag. Vanaf 11 mei 2022 is het noordelijke deel van de 
Badweg afgesloten voor autoverkeer. Hulpdiensten hebben doorgang via het 
werkterrein. 
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. 
 

Aanhouden beslissingen op aanvragen omgevingsvergunning 
Eerder meldden wij dat we sommige aanvragen om een omgevingsvergunning moeten 
aanhouden vanwege de vaststelling van het Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte 
Schiermonnikoog – Dorp.  Dit betreft slechts een klein deel van alle aanvragen. Het zijn 
dan met name aanvragen om een omgevingsvergunning waarbij de activiteiten in strijd 
zijn met het nieuwe Bestemmingsplan, maar die niet in strijd zijn met het oude 
bestemmingsplan. Die aanvragen moeten wij aanhouden. Daarover nemen wij dus nog 
geen beslissing. 
De meeste aanvragen hoeven wij niet aan te houden omdat deze situatie dan niet 
voorkomt. Over die aanvragen ontvangt u op normale wijze onze beslissing. 
 

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. 
U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het schooljaar 
2022-2023 tot uiterlijk 1 juni 2022 indienen. Gebruik hiervoor de aanvraag 
leerlingenvervoer.  
 

Energieadviseur  
Op 17 mei 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. De gemeente Schiermonnikoog betaalt mee aan 
het Energieadvies op Maat. Wanneer u binnen 12 maanden na het energieadvies voor 
minimaal € 1000,- in duurzame maatregelen investeert, krijgt u het bedrag van het 
Energieadviesgesprek (€ 200,-) terug. Lees de voorwaarden op onze website. 

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: Waterzijdige inregeling cv-installatie 
Een goed ingestelde cv-installatie zorgt niet alleen voor meer comfort in huis maar 
ook voor een besparing op energiekosten. Waterzijdige inregeling kan daaraan 
bijdragen. U kunt dit laten uitvoeren meteen bij aanschaf van een nieuwe cv-ketel of 
achteraf. Als u de waterzijdige inregeling door een erkend installateur laat uitvoeren 
kunt u 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


 
 

Coalitieakkoord aangeboden aan gemeenteraad 
Op maandag 16 mei wordt een nieuw coalitieakkoord aangeboden aan de gemeenteraad van Schiermonnikoog. Het 
akkoord is in te zien bij de vergaderstukken van die dag: vergadering gemeenteraad 16 mei 2022 (agendapunt 6). 

Raadsvergadering 16 mei 2022 
Op maandag 16 mei 2022 om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis. 
 
AGENDA: 
 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen 
4. Besluitenlijst van de vergadering van 19 april 2022 
5. Mededelingen 
6. Collegevorming 

a. Coalitieakkoord 2022 – 2026 
b. Kandidaatstelling wethouders 
c. Verkiezing wethouders 
d. Onderzoek benoembaarheid wethouders 
e. Installatie wethouders -> afleggen eed / belofte 

7. Afscheid van wethouder E. Gerbrands 
8. Installatie nieuw raadslid 

a. Onderzoek geloofsbrieven -> afleggen eed / belofte 
b. Installatie raadslid 

9. Sluiting van de vergadering. 
 

Raadsvergadering 17 mei 2022 
Op dinsdag 17 mei 2022 om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het 
gemeentehuis. 
 
AGENDA: 
 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen  
4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2022 (onder voorbehoud) 
5. Mededelingen 

 
Bestluitvormend deel 

6. Duurzame meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijk vastgoed 
7. Gez. RKC de Waddeneilanden: wijziging verordening en benoemen nieuw lid gez. RKC 
8. VRF – jaarstukken en ontwerpbegroting 2023 – voor zienswijzen 
9. Hûs en Hiem – Jaarstukken en ontwerpbegroting 2023 – voor zienswijzen 
10. FUMO jaarstukken en ontwerpbegroting 2022- voor zienswijzen 
11. Conceptbegroting 2023 van het samenwerkingsverband De Waddeneilanden – voor zienswijzen 

 
Oordeelsvormend deel 

12. Aanpassing APV – Algemene Plaatselijke Verordening 
 
Overige onderwerpen 

13. Verkoopprocedure vm. manege Melle Grietjespad 
14. Lijst van ingekomen stukken 
15. Samenwerking Waddeneilanden 
16. Duurzaamheid 
17. Vragenuur 
18. Sluiting 

 
De raadsstukken van 16 en 17 mei zijn te raadplegen via www.schiermonnikoog.nl, onder het kopje 
Raadsvergadering. 
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, mevrouw T. Toren via telefoonnummer 06- 
15852102. 
U kunt de vergaderingen volgen via www.schiermonnikoog.nl, kopje Raadsvergadering, via SchiermonnikoogTV of 
vanaf de publieke tribune. 
 
 

https://ris2.ibabs.eu/Schiermonnikoog/
https://ris2.ibabs.eu/Schiermonnikoog/


 
 

Zorg & Welzijn 
 
 

Inloophuiskamer Koningshuis 
In de Huiskamer van het Koningshuis bent u van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur van harte 
welkom voor een kopje koffie of thee, een praatje, een spelletje of een andere activiteit. De inloophuiskamer is 
bedoeld voor jong en oud.  
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda Scheper 06-11747822. 
 

Zorg & Welzijn is dagelijks bereikbaar voor inwoners met zorgvragen  
Zorg & Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor zorgvragen, signalen en suggesties. Wilt u een afspraak maken of 
heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers.  
 
- Voor WMO- of zorgvragen kunt u bellen met 06-11747797 (Marjan Sanou) of mailen naar 
wmo@schiermonnikoog.nl.  
- Voor vragen over ouderenwerk of welzijn kunt u bellen met 06-11747822 (Brenda Scheper) of mailen naar 
welzijn@schiermonnikoog.nl.  
 
De medewerkers van het team Zorg & Welzijn zijn dagelijks bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en als dat niet 
lukt wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. De medewerkers in het team zijn elkaars back-up. 
 

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 
 

Melding incidentele festiviteit 
- It Aude Beuthus: op 2 mei 2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het 
houden van een incidentele festiviteit met een liveband van 21:00 uur tot 01:00 uur op vrijdag 13 mei 2022. 

Omgevingsvergunning – Aanvraag 

- Middenstreek 24C - het slopen in beschermd dorpsgezicht (zaaknummer 2022.0042, datum ontvangst 15-04-2022) 
- Middenstreek 24C - het vervangen van de recreatiewoning (zaaknummer 2022.0041, datum ontvangst 15-04-2022) 
- Westerplas - het aanleggen van broedeilanden (zaaknummer 2022.0044, datum ontvangst 19-04-2022) 

Omgevingsvergunning – Verleend 

- Langestreek om de Noord 24A - Het kappen van een boom (zaaknummer 2022.0022). Het besluit is op 13 april 2022 
aan de aanvrager verzonden. 
- Langestreek 60 - Het verduurzamen van het dak en het vervangen van dakpannen (zaaknummer 2021.0109). Het 
besluit is op 13 april 2022 aan de aanvrager verzonden. 
- Langestreek 70-72 - Het aanbrengen en rooien van beplanting op de erfgrens (zaaknummer 2022.0012). Het besluit 
is op 13 april 2022 aan de aanvrager verzonden. 

Evenementenvergunning 

De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van 
- een evenement op Koningsdag, 27 april 2022 op de locatie het Willemshof ter Schiermonnikoog; 
- het evenement 'Schiersong'. Een aantal muziekactiviteiten dat zal plaatsvinden op 23 en 24 juli 2022 tussen 20:00 
en 23:00 uur op camping Seedune en bij Paviljoen Paal 3 respectievelijk; 
- het evenement 'Jellyfish'. Een aantal muziekactiviteiten dat zal plaatsvinden op dagen 3, 6, 9, 10, 24, 25, 26 en 31 
augustus, en op 1 en 2 september 2022 tussen 20:30 en 22:30 uur op het terras van de Paviljoen Paal 3; 
- het evenement 'Waddentoernooi'. Een aantal sportactiviteiten dat zal plaatsvinden op zaterdag 13 en 14 mei 2022 
tussen 11:00 en 15:00 uur op verschillende locaties op het eiland. Daarnaast zal op 14 mei een prijsuitreiking zijn op 
het veld naast 't Wantij tot maximaal 23:00 uur; 
- het evenement 'Waanzinnig Weekend'. Een aantal buitenactiviteiten dat zal plaatsvinden op zaterdag 20, 21 en 22 
mei 2022 tussen 14:00 en 22:00 uur, 07:00 en 22:00 uur en 07:00 en 16:00 uur respectievelijk op verschillende 
locaties op het eiland waaronder naast de Zuidertoren. 
 

 

 

mailto:y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl
http://www.sociaalwerkdekaai.nl/

