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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 

26 en 

27 mei 

Gemeentehuis en 

milieustraat gesloten 

26 mei Koningshuis gesloten 

30 mei Thema-ochtend 

tuinieren, Koningshuis 

1 juni Grof vuilophaling 

1 juni Spreekuur 

burgemeester en 

wethouders 

1 juni Uiterste datum 

aanvragen vergoeding 

leerlingenvervoer 

7 juni Pinksterdrie koffie-

ochtend, Koningshuis 

16 juni KCA-ophaling 

21 juni Raadsvergadering 

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

 
Wethouders en raadslid geïnstalleerd 
In de raadsvergadering van maandag 16 mei werden de kandidaat wethouders Johan 
Hagen (Samen) en Ilja Zonneveld (SB) verkozen en geïnstalleerd. Omdat Ilja Zonneveld 
als wethouder aan de slag gaat ontstond er een vacature voor een raadslid. De heer 
Coen Bouman werd als raadslid beëdigd en geïnstalleerd. Daarna nam de 
gemeenteraad afscheid van Erik Gerbrands. Op dinsdag 17 mei vergaderden het college 
en de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling. 
 

 
 

 
Vacature beleidsadviseur sociaal domein 

De gemeente Schiermonnikoog zoekt een 

beleidsadviseur sociaal domein (28,8 uur per week) 
Als beleidsmedewerker sociaal domein is “verbinden” de kern van jouw werk. Je vertaalt 

beschikbare beleidsdocumenten naar de praktijk van Schiermonnikoog, je bent het 
aanspreekpunt voor de netwerkpartners en de medewerkers Zorg & Welzijn en natuurlijk 

onze inwoners voor het brede sociaal domein. Ook sport & cultuur behoren tot jouw 
takenpakket. 

Ben jij breed inzetbaar, kun je goed samenwerken, helder communiceren en sta je stevig 
in je schoenen? Dan zoeken wij jou. 

Kijk voor meer informatie over deze en andere vacatures op www.schiermonnikoog.nl 

 

Leerlingenvervoer, opnieuw aanvragen voor 1 juni 
Gaat uw kind aan de wal naar school? Dan heeft u mogelijk recht op een van de 
onderstaande vergoedingen. Vraag deze ieder jaar opnieuw aan. 
 
Dagelijks vervoer Lauwersoog - Dokkum 
Kinderen die op Schiermonnikoog wonen en hier na het afronden van het basisonderwijs 
geen onderwijs kunnen volgen dat bij hun persoonlijke situatie past, kunnen in 
aanmerking komen voor een vergoeding.  
 
Basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 
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  

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


 
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. 
 
Aanvragen 
U kunt de aanvraag voor beide vergoedingen voor schooljaar 2022-2023 tot uiterlijk 1 juni 2022 indienen. Meer 
informatie en de aanvraagformulieren vindt u op de homepagina van onze website onder het kopje Leerlingenvervoer. 

Portefeuilleverdeling Burgemeester en wethouders 
Op maandag 16 mei zijn wethouders Johan Hagen en Ilja Zonneveld geïnstalleerd. Een dag later, op dinsdag 17 mei, 
stelde het college van burgemeester en wethouders de portefeuilleverdeling vast. Deze ziet er als volgt uit: 
 
Binnen alle portefeuilles is er aandacht voor 
Burgerparticipatie en communicatie - Leefbaarheid 
 
Burgemeester I. van Gent 
Personeel en organisatie - Openbare Orde, veiligheid en rampenbestrijding - Juridische Zaken – Handhaving - 
Samenwerking de Wadden - Werelderfgoed Waddenzee – Cultuur - Landbouw / polder - Onderwijs, inclusief LOC - 
Toewijzingscommissie Woningen - Kabels, Gasboringen en Containervervoer over en door de Noord- en Waddenzee 
- Landelijke Politieke Contacten 
 
Wethouder J.C. Hagen (1e loco-burgemeester) 
Financiën en belastingen  - Ruimtelijke ordening, exclusief Landbouw / polder - Volkshuisvesting / Wonen - Bouw-,  
woning- en welstandstoezicht - Recreatie, toerisme en economische zaken - Openbare werken - Gemeentelijke 
gebouwen, inclusief LOC - Waterhuishouding en waterschap 
 
Wethouder I. Zonneveld (2e loco-burgemeester) 
Duurzaamheid, inclusief PAW, Global Goals en Fair Trade - Sociaal Domein – Sport - Verkeer en vervoer, inclusief 
concessie Veerdienst - Natuur en milieu – Jachthaven 
 

Spreekuur burgemeester en wethouders 
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend tussen 9 en 10 uur. Het 
spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen over onderwerpen die spelen in onze gemeente. Het 
eerstvolgende spreekuur is op 1 juni. U kunt een afspraak maken met Ineke van Gent, Johan Hagen of Ilja Zonneveld 
via het bestuurssecretariaat, telefonisch op (0519) 535050 of met een e-mail naar 
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl. 

Tips om overlast door muggen te beperken 
De zomerperiode is een tijd om lekker veel buiten te zijn. Niet alleen in de vrije natuur, maar ook in uw eigen tuin. 
Helaas maken muggen ook deel uit van die omgeving. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen ze meer of 
minder overlast veroorzaken. 
Muggen planten zich voort in stilstaand water in de tuin of op het balkon, bijvoorbeeld in bakjes, bloempotten, flessen 
of verstopte dakgoten. Zorg er daarom voor dat in uw woonomgeving geen vochtige plaatsen en/of plekken met 
stilstaand water zijn. Met de hierna genoemde maatregelen kunt u het aantal muggen in uw woonomgeving beperken. 
 

• Zet lege potten en bakken in de tuin op hun kop, zo blijft er geen laagje water staan wanneer het regent 

• Maak elk voorjaar de dakgoten schoon om te voorkomen dat er een laagje water in blijft staan 

• Laat geen emmers met zoet water in de tuin of op het balkon staan en gooi gieters met overgebleven kraan- 
of regenwater meteen leeg 

• Dek uw regenton af, of gooi een laagje olijfolie of zonnebloemolie op het water in de ton 

• Bewaak de kwaliteit van het water in vijvers en plaats een pomp of fontein zodat het water in beweging komt 

• Maai het gras en haal onkruid weg uit de tuin. Muggen verstoppen zich graag op warme, natte en vochtige 
plekken. Als het gras gemaaid is en het onkruid verwijderd, zijn ze hun verstopplekjes kwijt. 

• Zet in uw tuin planten die muggen onprettig vinden. Muggen mijden namelijk planten die ze niet lekker vinden 
ruiken. Denk hierbij onder andere aan lavendel, rozemarijn en geraniums 

• Controleer of er geen stilstaand water in de kruipruimte staat 

• Reinig afvoerputjes regelmatig met een borstel en spoel de afvoerbuizen door met heet sodawater. 
  

Oud papier 
Eens per maand haalt V.V. De Monnik het oud papier op. Bewoners van de nieuwbouwwijk Oost kunnen hun oud 
papier op de 1e woensdag van de maand naast de stroomgenerator plaatsen (tussen stroomgenerator en 
afvalcontainer). 
Heeft u erg veel oud papier en/of kunt u het oud papier niet zelf opslaan? Breng het dan naar de inzamelcontainer aan 
het Melle Grietjespad (aan de oostkant van het bedrijventerrein). De inzamelcontainers bij bungalowpark De Monnik 
en bij het Karrepad zijn alleen bedoeld voor gasten. Het kost de oud papierploeg steeds erg veel tijd om deze 
containers te legen. 

https://www.schiermonnikoog.nl/s-zelf-regelen/producten_44129/product/leerlingenvervoer_323.html
mailto:bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl


 
Sportraad 
In de afgelopen maanden zijn er mooie stappen gezet in de ontwikkelingen rondom het Lokale Sportakkoord op 
Schiermonnikoog. Met dit akkoord willen we bereiken dat iedere inwoner een leven lang plezier kan beleven aan 
bewegen en sporten en dat belemmeringen om tot bewegen of sporten te komen weggenomen worden.  
Begin mei is er een sportraad geformeerd. Dit is een werkgroep waarin de verschillende partijen voor sport en 
bewegen zijn vertegenwoordigd. Met dit overlegplatform zullen we de samenwerking tussen sportaanbieders, 
recreatieve organisaties en het bedrijfsleven en tussen de sportaanbieders onderling structureel verbeteren. 
Begin maart vroegen wij de inwoners van Schiermonnikoog in een vragenlijst naar sportbehoeften en gewenste 
bewegingsactiviteiten. De uitkomst van deze vragenlijst biedt veel nieuwe kansen voor een betere begeleiding naar 
een passend beweegaanbod. Een van de behoeften die meerdere respondenten aangaven, was om het huidige 
sportaanbod meer bekendheid te geven. Naar aanleiding daarvan zullen de betrokken sportaanbieders zich in de 
volgende nieuwsbrieven van de gemeente aan u voorstellen.  
 

Bouwen en verbouwen  
Heeft u vragen over bouwen en verbouwen, een omgevingsvergunning of melding? Of wilt u informatie over bouwen 
in het beschermd dorpsgezicht? Op onze website kunt u hierover al veel informatie vinden in het menu zelf regelen > 
bouwen en verbouwen. 
 
Vragen over uw bouwplannen 
Wilt u gaan (ver)bouwen en weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u dit aan ons vragen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om vragen over het plaatsen van zonnepanelen, plannen voor een dakkapel of een grotere 
verbouwing aan uw woning of schuur. Dit zijn allemaal vragen waar u bij ons terecht kunt. Aan zo’n vraag zijn geen 
kosten verbonden.  
Heeft u al een uitgewerkt bouwplan en wilt u dat wij dit alvast beoordelen om te kijken of uw plan een vergunning kan 
krijgen, dan noemen we dit een vooroverleg. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Als er kosten aan een overleg 
verbonden zijn, maken wij dit van tevoren duidelijk.  
 
Beschermd dorpsgezicht 
In het beschermd dorpsgezicht heeft u vrijwel altijd een vergunning nodig voor (ver)bouwactiviteiten aan of in uw 
woning en/of bijgebouwen. Daarnaast heeft u een vergunning nodig voor veranderingen in uw (over)tuin, bijvoorbeeld 
bij het plaatsen van een schutting of andere erfafscheiding. Heeft u hierover een vraag, neem dan contact met ons op.  
 
Vragen kunt u sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl. 
 
 
 

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 alle eilanders, voor jong en oud. 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda scheper 06-11747822. 

Koningshuis gesloten op 26 mei 
In verband met Hemelvaartsdag is het Koningshuis gesloten op donderdag 26 mei. 
 
Thema-ochtend tuinieren 
Op maandag 30 mei komt Anne Boot, eindredactrice bij Groei en Bloei, iets vertellen over haar werk en het tijdschrift. 
Bent u benieuwd hoe het tijdschrift gemaakt wordt of houdt u van tuinieren, kom dan gezellig langs vanaf 10.00 uur. 
 
Pinksteren 
Op dinsdag 7 juni (pinksterdrie) is er koffieochtend in het Koningshuis met pinkstergezelligheid. Het Koninghuis is die 
dag geopend tot 12.00 uur in plaats van 13.00 uur. 

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 https://www.sociaalwerkdekaai.nl. 
 
 
 

https://www.schiermonnikoog.nl/s-zelf-regelen/bouwen-en-verbouwen_44060/
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Bekendmakingen 
 
Melding incidentele festiviteit 
- Strand ter hoogte van de Badweg - het houden van een incidentele festiviteit met een optreden van een sambagroep 
tussen 12:00 en 13:00 op 28 mei 2022 

Omgevingsvergunning – Aanvraag 
- Badweg 71B - het plaatsen van een buitenunit warmtepomp (zaaknummer 2022.0049, datum ontvangst 25-04-2022) 
- Langestreek 11 - het plaatsen van zonnepanelen (zaaknummer 2022.0047, datum ontvangst 22-04-2022) 
- Langestreek 34 - wijziging op eerder verleende vergunning (zaaknummer 2022.0050, datum ontvangst 29-04-2022) 
- Helmsnijderspad 2 - het veranderen van de woning en het plaatsen van een berging (zaaknummer 2022.0048, 
datum ontvangst 23-04-2022) 

Omgevingsvergunning - Verlengen beslistermijn 
- Langestreek 152 - De bouw van een nieuwbouwwoning. Te realiseren door sloop van de bestaande woning en 
bijgebouw alvorens de nieuwe woning te realiseren (zaaknummer 2022.0017) 

Omgevingsvergunning – Geweigerd 
- Badweg 12 - Het aanpassen van de entree voor de Kittiwake te Schiermonnikoog (zaaknummer 2022.0006) 

Omgevingsvergunning – Verleend 
- Vuurtorenpad 15 - Verbouw recreatiewoning (zaaknummer 2022.0013) 

Evenementenvergunning 
- het organiseren van het evenement 'Kallemooi'. Een dorpsfeest bestaande uit verschillende activiteiten zoals het 
opzetten van de Kallemooi-mast met daaraan bevestigd een mand met een haan erin tijdens de nacht van 4 op 5 juni 
en het organiseren van kinderspelen op het Willemshof, het Pinksterrijden door de dorpsstraten en het strijken van de 
Kallemooi-mast op 7 juni. 

Omgevingsvergunning – Intrekking 
- Zevenhuizen 11 - Het plaatsen van zonnepanelen (zaaknummer 2022.0032) 

 

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: een droogmolen 
Op zonnige dagen is de was zomaar droog als u hem buiten te drogen hangt. Een droogmolen is hierbij 
een handig hulpmiddel. Deze biedt de mogelijkheid om een grote hoeveelheid was op te hangen en kan 
daarna weer compact opgeborgen worden. 
 
Als u een droogmolen koopt, kunt u nu 80 euro terugkrijgen van de gemeente Schiermonnikoog.  

https://www.schiermonnikoog.nl/s-zelf-regelen/producten_44129/product/regeling-kleine-energiebesparende-maatregelen-schiermonnikoog-80-euro-regeling_1333.html
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