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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 

20 sep Energieadviseur 

20 sep Raadsvergadering 

22 sep Streekarchivaris 

22 sep Inzameling KCA 

24 sep Global Goals markt 

27 okt Vaccinatiedag 

  

 
 
 
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. 
 

Gemeentehuis en milieustraat gesloten op 26 september 
Op maandag 26 september zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. 
 

Donderdag 22 september inzameling huishoudelijk KCA 
Op donderdag 22 september haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch afval 
op. De chemokar kan niet door smalle straten rijden. Daarom vragen wij u de rode of 
groene bak aan een doorgaande weg te zetten.  
  
Na de route staat de chemokar van 14.30 tot 15.30 uur op het parkeerterrein achter 
het gemeentehuis. Als uw bak om de een of andere reden niet is opgehaald kunt u 
deze daar afgeven. 
 
Graag op het aangebodene vermelden wat de inhoud is. 
 
Wel bij kca 
Verfproducten als terpentine, thinner, afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, 
kwastontharder, wasbenzine 
 
Niet bij kca 
Lege verfblikken, kwasten met uitgeharde verf, lege flessen van terpentine enz. 
. 
KCA van bedrijven 
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van 
bedrijven dient u tegen betaling aan te bieden bij de beheerder van het overslagstation, 
de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen: 06-12740802 
 
Datum: donderdag 22 september 
Tijd: 14.30-15.30 uur 
Standplaats: parkeerterrein achter gemeentehuis 
 

Vaccinatiedag 27 oktober 
Op 27 oktober kunnen inwoners van Schiermonnikoog van 12 jaar en ouder een 
herhaalprik krijgen. Wie hiervoor in aanmerking komt, ontvangt binnenkort een 
uitnodigingsbrief van de gemeente. In deze brief staat het telefoonnummer om een 
afspraak te maken. 
 
Meer informatie publiceren wij in een volgende nieuwsbrief. 
 

Schiermonnikoger sportweek 
Van maandag 19 tot en met zaterdag 24 september is de Schiermonnikoger Sportweek. 
 
Tijdens de sportweek willen we zoveel mogelijk inwoners inspireren en enthousiasmeren 
om te gaan sporten. De verschillende sportclubs en sportaanbieders op ons eiland 
bieden deze week gratis sport- en bewegingsactiviteiten aan. Jong en oud kan 
kennismaken met de verschillende onderdelen in het programma. De Schiermonnikoger 
Sportweek sluit aan bij de nationale sportweek van het NOC*NSF. 
 
Start van de sportweek 
Op maandag 19 september om 10.00 uur is de opening van de sportweek op het veldje 
bij 
De 4 Dames aan de Langestreek. Deze ochtend kunt u onder het genot van een hapje 
en een drankje jeu de boulen, kubben en airbadmintonnen.  gespeeld worden en ook 
kunt u kennis maken met airbadminton, kubb en cornhole. 
 
U komt toch ook gezellig mee doen? Meedoen is gratis en opgeven is (behalve voor 
aquales) niet nodig! 
 

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


 

Global Goals Markt 24 september 
Op zaterdag 24 september a.s. is het internationale Global Goals 
dag. De gemeente Schiermonnikoog is ook een Global Goals 
gemeente en daarom besteden wij - samen met de werkgroep 
Fairtrade - aandacht aan deze dag.  
 
De GlobalGoals dag staat in het teken van de door de VN opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable 
Development Goals). De Global Goals zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze 
zijn gericht op uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.  
 
Op zaterdag 24 september is het Global Goals event van 14.00 tot 17.00 uur in de Willemshof.  
 
Bij het event willen we ondernemers, organisaties en inwoners de ruimte bieden elkaar te inspireren en te laten zien 
hoe wij als gemeente Schiermonnikoog een bijdrage kunnen leveren aan de Global Goals.  
 
U komt toch ook? 
 

Nieuwe aanvraagronde Iepen Mienskipsfûns 
Heeft u een idee voor een project dat de leefbaarheid in een wijk, in het dorp of op het eiland kan verbeteren? 
Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar voor goede initiatieven van inwoners. Het college 
van Gedeputeerde Staten heeft voor de Waddeneilanden voor deze tweede tender van 2022 totaal € 226.000 
beschikbaar gesteld. Vanaf 12 september t/m 6 oktober 2022 kan u weer subsidie aanvragen. 
 
Een aanvraag begint met de uitwerking van uw idee, het zogenaamde projectplan. De medewerkers van het 
projectbureau vertellen u graag waar u bij het schrijven van zo’n projectplan rekening mee moet houden. De ervaring 
heeft uitgewezen dat het handig is om concept-projectplannen en aanvraagformulieren voor het indienen eerst met 
hen door te spreken. Dat vergroot de kans van slagen. U kunt hen telefonisch bereiken op 058 - 292 58 12 of per e-
mail naar eilanden@fryslan.frl 
 
Voor meer informatie kunt u op de volgende website terecht: https://www.fryslan.frl/imfaanvragen  
 

Eenmalige energietoeslag  
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 onder het kopje nieuws.  
Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u de eenmalige toeslag nog niet aangevraagd? Tot en met 31 december 2022 
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.  

 
Energieadviseur  
De energieadviseur is op 20 september 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. 
 

Streekarchivaris in het gemeentehuis 
De streekarchivaris is op donderdag 22 september 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:eilanden@fryslan.frl
https://www.fryslan.frl/imfaanvragen
mailto:y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
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Zorg & Welzijn 
 

Inloophuiskamer Koningshuis 
De huiskamer van het Koningshuis is open voor alle eilanders. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee, 
een praatje, een spelletje of een andere activiteit. De huiskamer is open van maandag tot en met donderdag van 9.00 
tot 13.00 uur en is bedoeld voor iedereen,  jong en oud. Loopt u eens gezellig binnen, de achterdeur is open en de 
koffie bijna klaar. 
Komt u ook eens langs? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda Scheper 06-11747822. 
 

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 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 
 
Aanvraag omgevingsvergunning 

• Aanvraag voor het kappen van 22 bomen op de locatie: tegenover 1 es Reeweg 17, 1 esdoorn naast 
Middenstreek 24C, 20 sparren tussen Karrepad 11-15 en Torenvlakte 1-9 in Schiermonnikoog. 

• Reddingsweg 13 - het vervangen van een woning met bijgebouw (zaaknummer 2022.0075, datum ontvangst 
29 juli 2022) 

 
Global Goals evenement 
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het 
evenement 'Global Goals'. Een informatie markt waar verschillende kramen zullen worden opgesteld en muziek zal 
worden gespeeld. Het evenement zal op 24 september plaatsvinden tussen 14:00 en 17:00 op het Willemshof. 
 
Aanwijzingsbesluit toezichthouders 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog, ieder voor 
zover het zijn bevoegdheden betreft; hebben besloten toezichthouders ingevolge de Algemene Plaatselijke 
Verordening en de Alcoholwet.aan te wijzen voor Schiermonnikoog.  
 
 
 
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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