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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 

13 juni Kijkje achter de 

schermen Koningshuis 

16 juni KCA 

16 juni Etentje Zorg & Welzijn 

21 juni Raadsvergadering 

22 juni Informatieavond 

Wind op Zee 

14 juli Streekarchivaris 

 
 
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  
e-mailbericht. 
 
Verordeningen en beleidsregels 
van de gemeente Schiermonnikoog 
kunt u vinden op www.overheid.nl. 
 

Invasieve exoten 
Invasieve exoten zijn planten en dieren die hier van nature niet voorkomen en zich snel 
uitbreiden. Door hun invasieve gedrag bedreigen ze inheemse planten en dieren. De 
Europese Unie heeft regels opgesteld om invasieve exoten te bestrijden. Dit moet 
schade door deze soorten zo veel mogelijk voorkomen. Provincies, waterschappen en 
gemeenten zijn betrokken bij de bestrijding van deze exoten.   
Om verspreiding van invasieve exoten te voorkomen is actie nodig. De gemeente heeft 
onderzoek laten uitvoeren waar invasieve planten groeien. Gelukkig zijn dat op 
Schiermonnikoog maar een beperkt aantal plekken. In overleg met Natuurmonumenten 
bestrijden wij de komende jaren reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, 
reuzenspringbalsemien en Amerikaanse vogelkers in de openbare ruimte.  
 
Groeien deze planten in uw tuin, wilt u ze dan met wortel en tak verwijderen? Trekt u bij 
het verwijderen van reuzenberenklauw beschermende kleding aan? Zo voorkomt u dat 
bij aanraking ernstige brandblaren ontstaan. Verpak reuzenberenklauw en Japanse 
duizendknoop in een vuilniszak en doe die in de ondergrondse restafvalcontainer. Leg 
dit dus niet bij het groenafval, daar kan het namelijk opnieuw gaan groeien.  
Rimpelroos gaan we periodiek maaien om verdere uitbreiding, met name naar 
Natura2000 gebied, te voorkomen.  
 
Meer informatie over invasieve exoten vindt u hier: www.invasieve-exoten.info  
 

Raadsvergadering 21 juni 2022 om 20.00 uur 
Op dinsdag 21 juni 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. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 16 en 17 mei 2022 
5. Mededelingen 
  
 Besluitvormend deel 
6. Vaststellen Jaarrekening 2021 
7.          Vaststellen Lentenota 
8. Notitie Financieel Kader 2023 - 2026 
9. Samenstelling gemeentelijke vertegenwoordiging gemeenteraad 
10.        Verordening Onderwijshuisvesting 2022 
  
 Oordeelsvormend deel 
11.        Beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid/ Voor- en Vroegschoolse  
             Educatie (OAB/VVE) 
12.        Aanwijzingsbesluit adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij   
             afwijkingen van het omgevingsplan  
13. Nota gezondheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2022 - 2025 
  
 Overige onderwerpen 
14.        Lijst van ingekomen stukken 
15. Samenwerking Waddeneilanden 
16. Duurzaamheid 
17. Vragenuur 
18. Sluiting  
 
Alle raadsstukken zijn 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.  
Ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Degene 
die van dit recht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk vóór 12 uur op de dag van de 
vergadering aan de griffier, mw. T. Toren via telefoonnummer 06-15852102.  

http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
http://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving
http://www.invasieve-exoten.info/


Donderdag 16 juni inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk afval) 
Op donderdag 16 juni haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch afval huis aan huis op. Bewaar batterijen, 
afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval in de bekende rode of groene kunststofbak. Zet deze 
bak op donderdagochtend 16 juni, afgesloten, voor uw woning. De chemokar haalt het afval bij u op. Graag op het 
aangebodene vermelden wat de inhoud is. 
De ophaaldag is vanaf dit jaar gewijzigd van woensdag naar donderdag. Dit is voortaan de nieuwe ophaaldag. 
Na de route staat de chemokar van 14.00 - 15.00 uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de 
Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven. 
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan 
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen:  
06-12740802. 
 
 

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. 

Kijkje achter de schermen: maatschappelijk werk 
Op maandag 13 juni komt Yvonne Kolster (maatschappelijk werk) in het Koningshuis vertellen wat haar beroep 
inhoudt. Met een leuk informeel praatje geeft zij een inkijkje in haar ervaringen en werkzaamheden en leer je wat zij 
kan betekenen voor de inwoners van Schiermonnikoog. Yvonne is er vanaf 10.30 uur met een kopje koffie en 
iedereen is welkom, voor jong en oud. 

Eten bij van der Werff 
Donderdag 16 juni eten wij gezellig samen bij van der Werff.  
Aanvang: 11.45 uur 
Hoofdgerecht met een consumptie: € 8,00 
Aanmelden: vóór maandag 13 juni bij 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 
 

Melding incidentele festiviteit 
- Voetbalkantine V.V. De Monnik - het houden van een incidentele festiviteit op zaterdag 18 juni 2022 
tussen 14.00 en 23.00 
- De Marlijn - het houden van een incidentele festiviteit op vrijdag 24 juni 2022 tussen 21.00 en 01.00 
- Berkenplas - het houden van een incidentele festiviteit op zaterdag 18 juni 2022 vanaf 17.00 
- Kleur aan Zee - het houden van een incidentele festiviteit op 1 juni 2022 tussen 15.00 en 18.00  

 

 

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: Regeling kleine 
energiebesparende maatregelen Schiermonnikoog (80-euro regeling) - Schiermonnikoog 
 
Vandaag in de kijker: Zuinige apparatuur (ten minste label C) 
Er zijn grote verschillen in energieverbruik tussen elektrische huishoudelijke apparaten. Een goedkoper 
apparaat dat meer stroom verbruikt kan daarom op termijn toch duurkoop blijken. 
Het energielabel geeft het gemiddelde energieverbruik van een elektrisch apparaat weer. Energielabel A is het 
zuinigst met energie, energielabel G het minst zuinig. U kunt hierover meer lezen op de 
website https://energielabel.nl/apparaten/energielabel-op-apparaten . 
 
Als u een zuinig apparaat koopt, kunt u nu 80 euro terugkrijgen van de gemeente Schiermonnikoog.  

mailto:y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl
http://www.sociaalwerkdekaai.nl/
https://www.schiermonnikoog.nl/home-schiermonnikoog/producten_42512/product/regeling-kleine-energiebesparende-maatregelen-schiermonnikoog-80-euro-regeling_1333.html#:~:text=Regeling%20kleine%20energiebesparende%20maatregelen%20Schiermonnikoog%20%2880-euro%20regeling%29%20Met,apparatuur%20of%20het%20laten%20maken%20van%20een%20energieadvies.
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