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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 

28 juli Streekarchivaris 

3 aug Grof huisvuil en oud 

papier 

  

  

  

  

 
 
 
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. 
 

Wordt u onze nieuwe dorpsomroeper?  
Eind vorig jaar is onze dorpsomroeper Jelle Woudstra helaas overleden. We missen 
hem in de streken en zullen zijn markante persoonlijkheid nooit vergeten. Op de 
veerdam staat nog het beeldje van Jelle als dorpsomroeper 
 
Schiermonnikoog is nu op zoek naar een nieuwe 
dorpsomroeper. De dorpsomroeper fietst gewapend met 
bel en megafoon door de streken om de meest 
uiteenlopende berichten om te roepen voor onze inwoners 
en gasten. 
De dorpsomroeper is niet in dienst van de gemeente, 
maar maakt afzonderlijk afspraken met opdrachtgevers 
om nieuws te verkondigen. De opdrachtgevers (inclusief 
de gemeente) betalen een vastgesteld bedrag per 
nieuwsbericht. De gemeente stelt de benodigde middelen 
zoals een megafoon en de bel beschikbaar. 
 
Heeft u belangstelling om de functie van dorpsomroeper te vervullen? Stuur dan voor 15 
augustus een e-mail met uw motivatie naar  j.frijters@schiermonnikoog.nl 
 

Afscheid groep 8 Yn de Mande 
De leerlingen van groep 8 van basisschool Yn de Mande namen dinsdag 19 juli met een 
eindmusical afscheid van de basisschool. Burgemeester Ineke van Gent bezocht de 
musical, sprak de kinderen toe en overhandigde namens de gemeente Schiermonnikoog 
een roos en een boekenbon aan de leerlingen.  
 
Hielke, Iara, Jeffrey, Lieke, Maurits. Menno, Rinske, Thijmen, Tobias en Yinthe: heel 
veel succes op de middelbare school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proeftuin Aardgasvrij Nieuw-Dokkum 
Vorige week maandag organiseerde de gemeente twee bijeenkomsten over de Proeftuin 
Aardgasvrij Nieuw-Dokkum. De bewoners van de wijk werden meegenomen in de 
plannen om van het aardgas af te komen. Momenteel zitten we in de voorbereidende 
fase. 
 
In deze fase starten we de werkgroepen op, beginnen we met de eerste ronde 
energiescans en gaan we deur-aan-deur bezoeken opzetten. Daarnaast gaan we het 
financiële plan van het project verder uitwerken. 
 
Woont u in de wijk Nieuw-Dokkum en wilt u meedenken over communicatie & 
participatie, isolatie-aanpak, techniek, financiën of koppelkansen? Aanmelden voor een 
werkgroep kan via duurzaam@schiermonnikoog.nl  
 
Meer informatie over de Proeftuin Nieuw-Dokkum, de werkgroepen en de verschillende 
stappen die we de komende jaren gaan zetten kunt u vinden op de 
duurzaamheidspagina op onze website. 

 
 

http://www.schiermonnikoog.nl/
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http://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving
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https://www.schiermonnikoog.nl/duurzaam/visie-ambitie-en-projecten_46390/rubriek/programma-aardgasvrije-wijken-paw_2786.html


 

Auto wassen 
Sinds kort kunt u uw voertuig afspoelen naast de benzinepomp aan de Veerweg. Na een druk 
op de knop komt er een beperkte tijd water uit de slang.  
 
Het afvalwater komt via een olieafscheider in het riool terecht. Dat is beter voor het milieu dan 
wanneer het afvalwater in de berm of in een regenwaterriool in de straat komt. 
 
Na een half jaar evalueert de gemeente het gebruik van deze voorziening. 
 

Fietsen bij de veerhaven 
Bij de veerhaven aan de oostzijde van de terp van het Wagenborg gebouw heeft de gemeente 
een paar jaar geleden fietsenhokken geplaatst. Deze fietsenstallingen zijn bestemd voor de fietsen van mensen die 
dagelijks of wekelijks naar het vasteland reizen en hun fiets daarin kunnen stallen.  

 
Te lang geparkeerde fietsen worden verwijderd 
De fietsenstalling is bedoeld voor het kortstondig stallen van fietsen. Een aantal fietsen staat al weken/maanden 
ongebruikt in deze fietsenstalling. Dat is niet de bedoeling. Hierdoor raken de fietsenstallingen onnodig vol. Daarom 
worden fietsen die langer dan twee weken ongebruikt in de fietsenstalling staan verwijderd. Als uw fiets verwijderd is 
kunt u contact opnemen met de gemeente via 0519-535084. 
 
Fietsen staan er voor eigen risico 
De fietsen staan er voor eigen risico. Zoals u weet staat de veerhaven bij storm en vloed regelmatig onder water. Ook 
de fietsenstallingen. De fietsen kunnen door het zoute water worden beschadigd of zelfs wegspoelen. Voor de 
eventuele schade bent u zelf aansprakelijk. Wij raden u aan om bij te verwachten hoog water, uw fiets elders onder te 
brengen. 
 

KNRM Lifeguards op Schiermonnikoog 
Van begin juli tot begin september houden de KNRM Lifeguards dagelijks toezicht 
dagelijks van 10:00 - 18:00 uur op het Noordzeestrand bij paal 6 en in de zee. 
Verder verlenen zij eerste hulp bij ongelukken (EHBO) en herenigen verloren 
kinderen met hun familie. 
 
Het bewaakte strand met reddingspost is te vinden bij paal 6, strandovergang bij 
strandpaviljoen de Marlijn. 
 
Meer informatie over de lifeguards, muien en wat te doen in geval van nood kunt u 
vinden op de website van de KNRM: https://www.knrm.nl/redden-en-
helpen/strandinformatie  
 
 

Zorg & Welzijn 
 

Maatschappelijk werk 
Wilt u een afspraak maken met maatschappelijk werk? Dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werkster, 
Yvonne Kolster via 088-0305150 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 
 
Evenementenvergunning 

- 5 Eilanden Wandeltocht - Een wandeltocht over het eiland op 10 augustus tussen 8:30 en 15:00 uur 

- Bruiloft - Bruiloft op het strand aan het Westerhofpad, op 19 augustus tussen 20:30 en 00:00 uur 
 
 
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.  
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