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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 sep Raadsvergadering 

7 sep Ophalen grof huisvuil 

8 sep Streekarchivaris 

13 sep Informatiebijeenkomst 

dijk- en 

duinversterking 

 
 
 
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. 
 
 
 

Vacature projectleider Proeftuin Aardgasvrij Nieuw Dokkum 
Schiermonnikoog zoekt voor het project Proeftuin Aardgasvrij Nieuw Dokkum een 
 

Projectleider (24 uur) 
 
De projectleider geeft nadere invulling en sturing aan het project en komt samen met de 
inwoners en de gemeente tot een succesvolle transitie naar een duurzame 
warmtevoorziening in de wijk Nieuw Dokkum. 
De projectleider geeft gedurende vier jaar leiding aan de projectgroep bestaande uit 
beleidsmedewerkers vanuit de gemeente, leiders van de werkgroepen (inwoners), een 
adviseur energietransitie vanuit Liander, een relatiemanager vanuit de woningcorporatie 
en een adviseur vanuit de energiecoöperatie . 
 
Interesse? De uitgebreide beschrijving van deze vacature kunt u vinden op 
www.schiermonnikoog.nl. 
 
 
 

Huurwoning beschikbaar Martha Karststraat 10 
Er komt per 06 oktober 2022 een sociale huurwoning vrij waarop u zich kunt inschrijven. 
Uw inschrijving moet vóór maandag 5 september 2022 bij de gemeente binnen zijn.   
Martha Karstraat 10 is een grote gezinswoning met drie slaapkamers.   
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan ontvangt u deze over de netto huurprijs.  
 
 

Martha Karststraat 10 (grote gezinswoning) 

Aantal slaapkamers: 3   

Oppervlakte slaapkamers: 13,84; 12,44 
en 7,74 m² 

Netto huur: € 763,47 

Oppervlakte 
woonkamer / keuken: 

 
30,24 m² 

Servicekosten: 
Voorschot zonne-energie: 

€ 5,61 
€ 61,42 

Berging aanwezig? Ja Bruto huur: € 830,50 

Zolder aanwezig? Ja 15,81 m²   

Tuin/balkon/terras Terras/ tuin   

 
 
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.  

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


 
 
 

Beeldvormende raadsvergadering 6 september 2022 
Op dinsdag 6 september om acht uur (20.00 uur) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.  
 
AGENDA: 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda/mededelingen 
3. Ca. 20.00 – 20.30 uur 

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de verkenning van dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog 
door de heer J. Veenstra, omgevingsmanager Wetterskip Fryslân. 

4. Ca. 20.30 – 21.00 uur 
Presentatie over een nieuwe vorm van huurdersvertegenwoordiging na het afschaffen van de raad van Advies 
Volkshuisvestelijk belang Schiermonnikoog, met medewerking van de Bewonersraad. 

5. Sluiting. 
 
De bijeenkomst is openbaar, wordt uitgezonden via Schiermonnikoog TV en is te volgen via www.schiermonnikoog.nl, 
kopje Raadsvergadering, Hier vindt u ook de raadsstukken. Een 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 bij de griffier, mw. T. Toren via telefoonnummer 06-15852102. 

 

Toezichthouder op Schiermonnikoog 
Sinds afgelopen weekend is er op het eiland een BOA/toezichthouder aanwezig. Deze ondersteunt de politie om 
toezichts- en handhavingstaken uit te voeren.  
 
Overlast melden 
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, bijvoorbeeld bij overlast van luidruchtige mensen 
of 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. 
 
 
 

Natuurbrand voorkomen 
In het buitengebied van Schiermonnikoog geldt een rook- en stookverbod. Het is in deze periode zeer droog en het is 
van belang om extra voorzichtig zijn.  
 
Dit betekent dat: 
 

• er niet gerookt mag worden binnen 30 meter van de natuurgebieden; 

• er geen brandende of smeulende voorwerpen binnen 100 meter van de natuurgebieden op de grond mogen 
liggen; 

• er geen kaarsen, fakkels, sfeervuren (kampvuur of vuurkorf) of andere vormen van open vuur aanwezig 
mogen zijn buiten de bebouwde kom; 

• er buiten de bebouwde kom en in de openlucht geen vuur aanwezig mag zijn voor koken, bakken of braden 
(barbecue). 

 

 

 

Zuinig 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. 
 
De meest actuele info over droogte is te vinden op de website van Wetterskip Fryslân: 
https://www.wetterskipfryslan.nl/droogte/updates-over-droogte 
 
 

www.schiermonnikoog.nl
https://www.wetterskipfryslan.nl/droogte/updates-over-droogte


 
 

 

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2022 
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 68,29 per jaar.  
De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2022.  
 
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
• De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO; 
• De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog; 
• In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog; 
• De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot. 
 
Aanvragen 
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag 
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op www.schiermonnikoog.nl. Dit formulier kunt u invullen met 
behulp van de DigiD van de student.  
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555 555,  
via de chat op whatsapp 06-14458728 of via de mail info@ameland.nl. 
 
Toelichting 
U hoeft het bericht van DUO inzake het recht op reisproduct niet meer mee te sturen. 
In 2022 controleren we via een koppeling met DUO of er recht bestaat op het studentenreisproduct en wat de periode 
van dit recht is. 
 
 
 

Vooraankondiging Informatiebijeenkomst dijk- en duinversterking 
Op woensdag 13 september organiseert Wetterskip Fryslân een informatiebijeenkomst over de dijk- en 
duinversterking. Tijdens de bijeenkomst geeft het Wetterskip een nadere toelichting op het project, het proces en de 
planning. U kan in gesprek over de wensen en ideeën en u kunt vragen stellen. 
 
Wetterskip Fryslân gaat de dijk en delen van de duinen op Schiermonnikoog versterken om nu en in de toekomst 
onze voeten droog te houden. Samen met de inwoners, ondernemers en organisaties van Schiermonnikoog wil het 
Wetterskip de komende periode onderzoeken hoe zij wensen en bestaande opgaves kunnen combineren met deze 
versterking. 
 
Noteert u vast in uw agenda: Woensdag 13 september om 20.00 uur 
Locatie: Dorpshuis  
Aanmelden is niet nodig. 
   
Inloopspreekuur 
Vanaf 4 oktober is er elke eerste dinsdag van de maand een inloopspreekuur van Wetterskip Fryslân. De data  
vermelden wij dan in de nieuwsbrief.  
 
 
 

Online aanmelden grof afval 
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een blok ‘Grof huisvuil’. U vult het 
formulier in onder ‘direct regelen’ en krijgt een ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de 
ontvangstmelding staat wanneer uw grofvuil wordt opgehaald. 
 
 
 

Streekarchivaris in het gemeentehuis 
De streekarchivaris is op donderdag 8 september 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 het nummer  
0519-298737. 
 
 
 
 
 

mailto:info@ameland.nl
http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto:tj.jongsma@noardeast-fryslan.nl


 
 
 

Zorg & Welzijn 
 
 

Vragen over zorg, welzijn, opvoeden?  
Redt u het niet alleen en heeft u hulp nodig? Kunt u ondersteuning gebruiken bij de dagelijkse dingen in en om het 
huis? Met deze en alle andere vragen over zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden kunt u terecht bij Zorg en Welzijn. 
 
Ook kunt u bij Zorg en Welzijn terecht voor WMO-vragen. Dat kunnen heel verschillende vragen zijn, bijvoorbeeld op 
het gebied van:  

• Wonen: o.a. aanpassingen en hulpmiddelen, herinrichtingskosten; 

• Mobiliteit: o.a. vervoer, parkeerkaart, rolstoelen en loophulpmiddelen; 

• Zorg: o.a. huishoudelijke hulp, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en verslavingszorg; 

• Welzijn: o.a. maatschappelijk werk, welzijnswerk, ondersteuning van mantelzorgers/vrijwilligers, bemiddeling 
vrijwilligers; 

• Overige zaken: schuldhulpverlening, ziektekosten, zorgverzekeringswet, financiële bijstand. 
 
Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers.  

• Voor WMO- of zorgvragen kunt u bellen met 06-11747797 (Marjan Sanou) of mailen naar 
wmo@schiermonnikoog.nl.  

• Voor vragen over ouderenwerk of welzijn kunt u bellen met 06-11747822 (Brenda Scheper) of mailen naar 
welzijn@schiermonnikoog.nl.  
 
De medewerkers van Zorg en Welzijn zijn dagelijks bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en als dat niet lukt 
wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. De medewerkers zijn elkaars back-up. 
 
 

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 Fryslân 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 
 
 

Evenementenvergunningen 
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van 
- het evenement 'Rock aan de Plas', een openlucht herleving van het Live Aid concert, dat zal plaatsvinden op 
zaterdag 3 september 2022 tussen 12:00 en 23:00 uur bij de Berkenplas, 
- het evenement 'Yogafestival', een festival waar verschillende activiteiten zoals yogalessen, meditaties en 
wandelingen worden georganiseerd, dat zal plaatsvinden van 2 tot en met 4 september 2022 tussen 07:00 en 22:00 
uur op boerderij De oorsprong en verschillende locaties op het eiland. 

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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