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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 

6 juli Ophalen grof huisvuil 

12 juli Raadsvergadering 

(besluitvormend) 

14 juli Streekarchivaris 

14 juli Commissie 

Bezwaarschriften 

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

Isoleren van uw woning 
Wilt u uw woning verduurzamen? Dit kan onder andere door uw woning te isoleren. 
Hoe? Dat kunt u lezen in de praktische gids voor het isoleren van uw woning. Deze gids 
ontvangt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. U vindt er simpele tips zoals het aanbrengen 
van tocht-strips en radiatorfolie en u vindt er aanwijzingen over het isoleren van dak en 
vloer.  
In een goed geïsoleerd huis bent u minder geld kwijt aan uw energierekening. Zelfs 
kleine acties hebben al zin. 
De gids is ook online te bekijken op de duurzaamheidspagina van onze website. 
 

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht 
Rookmelders redden levens en zijn daarom vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht op iedere 
verdieping in elke woning. Gelukkig is het plaatsen zo gedaan. 
Wilt u weten hoeveel rookmelders u nodig heeft in uw huis? Dat kunt u zien op 
www.rookmelders.nl. Koop de rookmelders en plak ze op. Zo zorgt u voor uw eigen 
veiligheid en die van uw dierbaren en bent u klaar voor de nieuwe wet. 
 

Controle op gebruik van woningen 
Om Schiermonnikoog leefbaar te houden, controleert de gemeente of woningen die 
bestemd zijn voor permanente bewoning ook zo worden gebruikt. Deze woningen 
mogen namelijk niet (geheel) recreatief worden gebruikt of verhuurd. Controle hierop is 
één van de prioriteiten uit het handhavingsbeleid van de gemeente.  
We vinden het belangrijk dat woningen in het dorp permanent worden bewoond. Hier 
kunnen mensen wonen die voorzieningen als onderwijs, zorg en hulpdiensten draaiend 
houden. Over dit onderwerp is al veel en vaak gesproken.  
Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met de gemeente via e-mail aan 
postbus20@schiermonnikoog.nl of telefonisch op het nummer 0519-535050.  
 

Streekarchivaris in het gemeentehuis 
De streekarchivaris is op donderdag 14 juli 2022 aanwezig in het gemeentehuis. Voor 
het raadplegen van de gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een afspraak 
maken met dhr. Tj. Jongsma van het Streekarchief Noordoost Fryslân. Dit kan via e-mail 
aan t.jongsma@ddfk.nl of telefonisch op het nummer 0519-222853. 
 

Sportakkoord: Sportvereniging Turnlust stelt zich voor 
In maart onderzochten wij in het kader van het Sportakkoord de sport- en 
bewegingsbehoeften bij de inwoners van Schiermonnikoog. Uit de vragenlijst kwam naar 
voren dat veel mensen graag wat meer willen weten over het huidige sportaanbod. De 
betrokken sportaanbieders stellen zich daarom om de beurt aan u voor. 

 
Sportvereniging Turnlust 
Sportvereniging Turnlust kent al een lange geschiedenis op het eiland en wil ervoor 
zorgen dat mensen kunnen sporten en bewegen. De vereniging telt ongeveer 65 leden 
en is er voor jong en oud. De activiteiten van Turnlust zijn onder meer het organiseren 
van badminton, volleybal en seniorengymnastiek. 

Op dinsdag- en donderdagavond is er badminton van 20.00 uur tot 22.00 uur.  
Op donderdagnamiddag is er badminton voor de jeugd onder begeleiding. 
Volleybal (gemengd) wordt gespeeld op de maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur.  
Op de maandagochtend organiseert Turnlust seniorengymnastiek van 10.00 tot 11.00 
uur onder begeleiding van onze fysiotherapeute Annet.  

In de zomermaanden liggen de activiteiten van sportvereniging Turnlust nagenoeg stil.  

Alle activiteiten vinden plaats in de gymzaal (F.H. Gassaustraat 26). In die gymzaal zijn 
er natuurlijk ook andere sporten mogelijk, te denken aan basketbal, zaalvoetbal, 
tafeltennis etc. Als daar voldoende animo voor is en er zijn mensen die de sport willen 
begeleiden, dan kunnen ook andere sporten in de gymzaal worden opgepakt.  
 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met sportenopschiermonnikoog@gmail.com 

http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
http://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving
https://www.schiermonnikoog.nl/duurzaam/duurzaam-wonen_46364/item/praktische-isolatiegids_58510.html
http://www.rookmelders.nl/
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
mailto:t.jongsma@ddfk.nl
mailto:sportenopschiermonnikoog@gmail.com


Raadsvergadering 12 juli 2022 
Op dinsdag 12 juli 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 21 juni 2022 
5. Mededelingen 

 
 Beeldvormend deel (om ongeveer 20.10 - 21.00 uur) 
 Presentatie over start en opzet van het PAW project (Proeftuin aardgasvrije wijk).  

De presentatie wordt verzorgd door Ekwadraat, Dit is het adviesbureau voor begeleiding van het project 
Proeftuin aardgasvrije wijk op Schiermonnikoog. 
 

 Besluitvormend deel 
6. Notitie Financieel Kader 
7. Aanwijzingsbesluit adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan  
8. Grondexploitatie Melle Grietjespad 
9. Vervanging gasketels zwembad 
10. Dekking kosten passende beoordeling sediment jachthaven 

 
Overige onderwerpen 

11. Lijst ingekomen stukken 
12. Samenwerking Waddeneilanden 
13. Duurzaamheid 
14. Vragenuur 
15. 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. 
 

 

Zorg & Welzijn 
 

Uitje met de Balgexpres 
Dinsdag 28 juni zijn we met een gezellige groep (jongere) ouderen naar de Balg geweest. Het weer kon niet beter en 
de zeehonden lagen keurig op tijd klaar voor een foto. We genoten niet alleen van het prachtige uitzicht op de Balg, 
maar ook van een heerlijke Hollandse nieuwe en andere hapjes en drankjes. 
De balgexpres werd gesponsord door Natuurmonumenten en de gemeente. Fijn dat het weer kon op deze manier, we 
hebben genoten. Tot volgend jaar! 
 

 
 

Bekendmakingen 
 

Omgevingsvergunning – Verleend 
- Langestreek 8 - het plaatsen van een fietsenhok met daarin een buitenunit warmtepomp en het aanbrengen van 
beplanting en verharding (zaaknummer 2022.0034) 
- Westerplas - het aanleggen van broedeilanden (zaaknummer 2022.0044)  

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Deze wet verplicht ons als gemeente om alle officiële publicaties online te 
zetten via de website www.officielebekendmakingen.nl. Daardoor kunt u alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de 
overheid raadplegen op één website. De (aanvragen voor) vergunningen vindt u niet meer op de gemeentelijke website onder het kopje 
“bekendmakingen”. Wel zullen wij de (aanvragen voor) vergunningen vooralsnog in de nieuwsbrief blijven opnemen. 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/

