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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
3 aug
11 aug
11 aug

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Fietsen bij de veerhaven
Bij de veerhaven aan de oostzijde van de terp van het Wagenborggebouw 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.
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.
De fietsen staan er voor eigen risico
Zoals u weet staat de veerhaven bij storm en vloed regelmatig onder water, ook de
fietsenstallingen. Fietsen kunnen door het zoute water worden beschadigd of zelfs
wegspoelen. Voor de eventuele schade bent u zelf aansprakelijk. Wij raden u aan uw
fiets elders onder te brengen als er hoog water verwacht wordt.

Grof huisvuil en oud
papier
Streekarchivaris
Energieadviseur

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.

Bestemmingsplan in werking getreden
Op 19 juni 2022 heeft de Raad van State het verzoek om een voorlopige voorziening met betrekking tot het
bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog – Dorp behandeld. De voorzitter van de Raad van State heeft
besloten om dit verzoek af te wijzen.
Het bestemmingsplan Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog – Dorp is door de uitspraak van de Raad van State in
werking getreden.
Het bestemmingsplan is nog niet definitief. De ingestelde Hoger Beroepen zullen door de Raad van State op een later
tijdstip behandeld worden, waarna er een uitspraak volgt over de zaken die in de Hoger Beroepen zijn aangekaart.

Twee huurwoningen beschikbaar: F.H. Gasaustraat 12 en Ds. Hasperstraat 7
Er komen per 20 augustus 2022 twee sociale huurwoningen vrij waarop u zich kunt inschrijven.
Uw inschrijving moet vóór maandag 08 augustus 2022 bij de gemeente binnen zijn.
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan ontvangt u deze over de netto huurprijs.
F.H. Gasaustraat 12 is een grote gezinswoning met drie slaapkamers en een ruime zolder met vaste trap.
F.H. Gasaustraat 12 ( grote gezinswoning)
Aantal slaapkamers:
3
Oppervlakte slaapkamers:
7,22, 11,24 en
14,09 m2
Oppervlakte woonkamer:
25,88 m²
Oppervalkte keuken:
7,32 m2
Berging aanwezig?
Ja
Zolder aanwezig?
Ja
Tuin/balkon/terras
Ja

Netto huur:
Servicekosten:
Voorschot zonne-energie:
Bruto:

€ 662,60
€ 5,61
€ 34,68
€ 702,89

D.S. Hasperstraat 7 is een levensloopbestendige woning, geschikt voor een groot gezin met 3 slaapkamers en zolder
Ds Hasperstraat 7 ( grote gezinswoning)
Aantal slaapkamers:
3
Oppervlakte slaapkamers:
7,74 12,44 en
13,84 m2
Oppervlakte woonkamer:
30,14 m²
Oppervalkte keuken:
12,96 m2
Berging aanwezig?
Ja
Zolder aanwezig?
Ja
Tuin/balkon/terras
Ja

Netto huur:
Servicekosten:
Voorschot zonne-energie:
Bruto:

€ 763,47
€ 5,61
€ 60,42
€ 829,50

Reageren
Om in aanmerking te komen voor deze woning, moet u via onze website reageren met het formulier ‘woningzoekende,
reageren op huurwoning’. U vindt dit formulier onder ‘direct regelen’ of via het nieuwsbericht op onze website. Mocht u
hulp nodig hebben met het invullen van het formulier, dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis.
U kunt alleen reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van
de reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is
toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economisch en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.

IMF-subsidie voor 10 projecten op de Friese Waddeneilanden
Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 10 initiatieven in de regio Friese
Waddeneilanden. In deze tweede openstellingsperiode van 2022 gaat hier ruim 200.000 euro naar
leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Een van de gehonoreerde
projecten is Speel- en dierweide Schiermonnikoog.
Speel- en dierweide Schiermonnikoog
Provinsje Fryslân stelt 30.000 euro beschikbaar voor
kinderboerderij de Witte Winde op Schiermonnikoog. Het is een
bijzondere plek op het eiland met twee dierenweides en een
groot aantal speel- en fitnesstoestellen. Het is een
ontmoetingsplek voor jong en oud. Zowel de eilanders als
bezoekers weten de plek goed te vinden. De Stichting Dier- en
Speelweide wil de voorziening verder ontwikkelen met nieuwe
speeltoestellen waarbij vooral kinderen worden uitgedaagd om
meer te bewegen. De totale kosten zijn geraamd op 77.000 euro.
De werkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd mede dankzij
de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

Beter licht in De Stag
Ook het project beter licht in de Stag ontvangt een subsidie van het IMF. Het voormalige gereformeerde kerkgebouw
van Schiermonnikoog is in gebruik als ontmoetingscentrum; de Stag. In de 15 jaar dat het ontmoetingscentrum in
gebruik is hebben er al veel evenementen plaatsgevonden. Een goede belichting en geluidsvoorziening is daarbij op
zijn plaats. Er is subsidie aangevraagd voor een nieuwe installatie voor het ophangen van verlichting en microfoons.
Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns
Initiatiefnemers kunnen van 12 september tot 6 oktober 2022 weer IMF-subsidie aanvragen. Dit is de derde
openstelling van dit jaar. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort
kunnen inwoners van de Friese Waddeneilanden ook ideeën indienen die een nieuw proces of product op het eiland
brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Sportakkoord: Voetbalvereniging V.V. de Monnik 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.
Voetbalvereniging V.V. de Monnik
Met trots wordt deze naam gedragen door de eilander voetbalvereniging die als sinds 1933
bestaat en volgend jaar haar 90-jarig bestaan zal vieren. Onder het wakend oog van de
Zuidertoren worden hier op zaterdagen wedstrijden in competitieverband gespeeld en dit niet
alleen voor senioren maar ook voor twee jeugdelftallen. Dat is voor een klein eiland best bijzonder.
In een heus stadion ligt een mooi aangelegd hoofdveld met daarnaast een veel gebruikt trainingsveld. Op
donderdagavond is er vanaf 20.00 uur training voor de senioren. Daar is iedereen vanaf 15 jaar welkom, ook wie geen
wedstrijden wil spelen maar wel graag wil sporten.
De jeugd is ingedeeld op leeftijd en traint met een eigen team op dinsdag of woensdagmiddag. Sportiviteit en plezier
aan het sporten in teamverband staan bij de club hoog in het vaandel.
Voetbalvereniging de Monnik kent het belang van sporten en bewegen voor de gezondheid en ook voor de
ontwikkeling van kinderen. De vereniging is letterlijk en figuurlijk altijd in beweging. Ze kijkt met trots naar de rijke
geschiedenis van de club en is ook erg op de toekomst gericht. Ze vindt het belangrijk om na te denken over de
toekomst, met name over duurzaamheid van de accommodatie en velden, en dit in samenwerking met de
Tennisvereniging De Hinneleup en de gemeente Schiermonnikoog.
Op het eiland is voetbal veel meer dan alleen een spel en ook sociaal erg belangrijk. Ook voor degenen die zelf niet
meer kunnen of willen voetballen is de vereniging een belangrijk punt in het sociale leven voor contacten met medeeilandbewoners. Loopt u gerust eens binnen, u bent altijd van harte welkom!
Meer informatie en lid worden
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.vvdemonnik.nl
Aanmelden als lid of als vrijwilliger kan via: info@vvdemonnik.nl
Voetbalvereniging de Monnik, Duinpad 3, 9166 NL Schiermonnikoog

Oud papier naar het Melle Grietjespad
Eens per maand haalt V.V. De Monnik het oud papier op. 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 (bij de manege aan de oostkant van
het bedrijventerrein). Heeft u zoveel oud papier dat u het met de auto vervoert? Breng het dan direct naar de
inzamelcontainer aan het Melle Grietjespad. 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.

Streekarchivaris in het gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 11 augustus 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.

Energieadviseur
De energieadviseur is op donderdag 11 augustus op het eiland. De adviseur bekijkt en bespreekt met u de situatie
van uw woning. Hij kijkt bijvoorbeeld naar uw dak, gevel, vloer, kelder, ramen, deuren, ventilatie en de verwarming. Na
het gesprek ontvangt u een rapport met daarin een plan van aanpak en de geschatte besparing. 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.

Eenmalige energietoeslag verhoogd
Door de stijgende gasprijzen is de energierekening voor veel mensen een stuk duurder geworden. Huishoudens met
een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen daarom energietoeslag krijgen voor het betalen van de
energierekening. De hoogte van deze energietoeslag is verhoogd naar € 1.300. De gemeente betaalt de eenmalige
energietoeslag uit als u voldoet aan alle voorwaarden.
Heeft u eerder dit jaar de energietoeslag van € 800 gekregen? Dan krijgt u in oktober de resterende
€ 500 vanzelf.
Vraagt u vóór 1 oktober voor het eerst de energietoeslag aan? Dan krijgt u ook eerst € 800, en in oktober het
resterende bedrag. Vanaf 1 oktober betalen we bij nieuwe aanvragen het hele bedrag van € 1.300 in 1 keer uit.
De voorwaarden én het aanvraagformulier vindt u op onze website: Home > Eenmalige energietoeslag
Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de eenmalige toeslag nog niet aangevraagd? Tot en met mei 2023 kunt u
deze toeslag nog aanvragen.
Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? Neem dan contact op met maatschappelijk werkster Yvonne
Kolster via 088-0305150 of u kunt een e-mail sturen naar y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl.

Zorg & Welzijn
Verslavingszorg
Heeft u vragen of zorgen op het gebied van alcohol, drugs, roken, gamen, roken of gokken?
Dan kunt u contact opnemen met Lucia Steen van Verslavingszorg Noord Nederland via 06-13486126 of via e-mail
l.steen@vnn.nl. Wilt u liever via de huisarts of zorgverlener contact, dat kan ook.
Kijk voor meer informatie over Verslavingszorg op www.vnn.nl.

Bekendmakingen
Melding incidentele festiviteit
- Het Wantij - Op 20 juli 2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor restaurant Het Wantij aan de
Langestreek voor het houden van een incidentele festiviteit op 21 augustus 2022

Omgevingsvergunning – Verleend
- nabij Langestreek 56 - het verplaatsen van een haag t.b.v. het realiseren van fietsparkeren (zaaknummer
2022.0036)
- Helmsnijderspad 2 - Andere plaats berging - wijziging op oud zaaknummer 2021.0018 het veranderen van de
woning en het plaatsen van een berging (zaaknummer 2022.0048)
- Langestreek 124 (zaaknummer 2022.0063) het vervangen van kozijnen begane grond achtergevel woning. Het
besluit is op 08 juli 2022 aan de aanvrager verzonden.
- Voorstreek 16 - het vervangen van de dakbedekking (zaaknummer 2022.0051)

Omgevingsvergunning – Buiten behandeling stellen
- Langestreek 134 - het aanbrengen van een heg ter afscherming van het terras (zaaknummer 2022.0052)

Uitvoeringsregeling onderwijsachterstandenbeleid gemeente Schiermonnikoog
- Burgemeester en wethouders hebben de uitvoeringsregeling onderwijsachterstandenbeleid voor de verstrekte AOB
middelen in de periode 2022-2025 vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling treedt per 1 augustus 2022 in werking.
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.

