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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 

25 aug 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.  
 
Verordeningen en beleidsregels 
van de gemeente Schiermonnikoog 
kunt u 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. 
 

Schiermonnikoog wint titel Schoonste strand van de Wadden 
Op donderdag 28 juli werd de 
uitslag van de Schoonste 
Strand Verkiezing 2022 bekend 
gemaakt. Schiermonnikoog 
won de titel Schoonste Strand 
van de Wadden. Daarnaast 
wist Schiermonnikoog ook de 
tweede plek van Nederland te 
veroveren. Een mooi resultaat 
voor ons eiland, zeker na de 
containerramp van 2019 
waarna het hele strand werd 
overspoeld met afval. We 
mogen trots zijn op het behalen 
van de titel. Wij willen de 
eilanders en gasten bedanken 
voor hun inzet om het strand op te ruimen en schoon te houden.  
Wethouder Ilja Zonneveld heeft de vlag gehesen bij het gemeentehuis. 

Spaarzaam met water 
Vanwege de droogte adviseert de gemeente om zuinig om te gaan met water in de tuin. 
Geef planten alleen water als het echt noodzakelijk is en doe dat voor 10.00 uur en na 
16.00 uur om te voorkomen dat veel water verloren gaat door verdamping. Beperk het 
gebruik van (drink)water om zwembaden te vullen. 
Zo zorgen we ervoor dat het watertekort beperkt blijft. 

Voorkom natuurbrand 
Afgelopen dinsdag troffen medewerkers van 
Natuurmonumenten de nog smeulende resten 
van een kampvuur aan bij het Hazeweitje. Er 
geldt een rook- en stookverbod. Het maken 
van een kampvuur brengt een zeer groot 
risico op natuurbranden met zich mee en is 
dan ook verboden. Open vuur buiten het dorp 
niet is toegestaan.  
 
Het is in deze periode zeer droog. Zeker met 
de komende paar warme dagen in het 
vooruitzicht moeten we extra voorzichtig zijn. 
Let er goed op dat: 

• je geen afval achterlaat in de berm of bij 
de duinen, 

• je niet rookt in de directe omgeving van natuurgebieden. 

 
Mevrouw Kremer 100 jaar 
Burgemeester Ineke van Gent bracht onlangs een 
bezoekje aan de jarige mevrouw Kremer. Mevrouw 
Kremer vierde die dag haar 100e verjaardag. Zij is 
op dit moment onze oudste inwoonster.  

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


Meldingen overlast 
De gemeente ontvangt regelmatig klachten over overlast. Ook de politie ontvangt regelmatig meldingen. Vaak gaan 
deze meldingen en klachten over ervaren overlast van één of meerdere dagen geleden. Het is van belang om bij 
overlast direct een melding te doen bij de politie. Hierdoor kan de politie optreden om de overlast, indien mogelijk, te 
beëindigen. In concrete gevallen kan de gemeente in samenwerking met de politie maatregelen nemen. 
Melding geen spoed  
Mocht u een situatie aantreffen waarin de politie iets kan betekenen, denk bijvoorbeeld aan overlast van luidruchtige 
mensen, iets wat vreemd of verdacht is, dan kunt u de politie bellen via 0900-8844. U kunt uw melding ook anoniem 
doen.  
Spoed 
Voor spoed belt u natuurlijk altijd het alarmnummer 112. 

 
Verkeerskussens Heereweg en Veerweg 
De verkeerskussens op de Heereweg en de Veerweg zijn recent verwijderd. De fundering van de weg bood 
onvoldoende verankering, waardoor de kussens los kwamen te liggen. Op advies van de politie heeft de gemeente ze 
verwijderd. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een definitieve oplossing op de Heereweg en de 
Veerweg om de snelheid te beperken. 

Strandschoonmaakactie 
Op maandag 1 augustus startte de Boskalis 
Beach Cleanup Tour van Stichting De 
Noordzee in het noorden op Schiermonnikoog 
en in het zuiden in Cadzand. Tijdens de 15 
daagse Tour wordt de héle Noordzeekust 
schoongemaakt. Vrijwilligers ruimen al het afval 
op dat ze tegenkomen.  
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die 
hebben geholpen om het strand van 
Schiermonnikoog op te ruimen. 

Streekarchivaris in het gemeentehuis 
De streekarchivaris is op donderdag 25 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 tj.jongsma@noardeast-fryslan.nl of telefonisch op 0519-298737. 

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  
 

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 
 

Omgevingsvergunning – Intrekking aanvraag 
- Badweg 73 - het veranderen en vergroten van de recreatiewoning (zaaknummer 2022.0014) 
- van Westerholtlaan 3 - het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp in de tuin (zaaknummer 2022.0068) 

Omgevingsvergunning – Verleend 
- Badweg 12- vervangen entreegebouw Kittiwake (zaaknummer 2022.0067) 
- Langestreek 9 - het intern verbouwen van het pand (zaaknummer 2022.0003) 
- Burgemeester van den Wormstraat, nabij parkeerterrein - verplaatsen haag en uitbreiden van de parkeerplaats 
(zaaknummer 2022.0062) 
- Middenstreek 2- het wijzigen/vernieuwen van de huisaansluiting (water) (zaaknummer 2022.0066) 
- Sinteblom 4 - Uitbreiding woning aan de Sinteblom 4 (zaaknummer 2022.0065) 

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/


 


