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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 

19 okt Commissie 

bezwaarschriften 

20 okt Inspraakavond 

vuurwerk 

25 okt 

18.30 

uur 

Raadsvergadering 

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. 
 

Raadsvergadering 25 oktober 2022 om 18.30 uur 
De raadsvergadering van 25 oktober begint om 18.30 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis. Verderop in de nieuwsbrief staat de agenda van deze vergadering. 
 

Uitnodiging: praat ook mee over vuurwerk op Schiermonnikoog 
U bent op donderdagavond 20 oktober om 20.00 uur van harte welkom in de raadszaal 
van Schiermonnikoog om uw mening te geven over vuurwerk op Schiermonnikoog. De 
week daarop vergadert de gemeenteraad over dit onderwerp.  
 
De werkgroep Vuurwerkvrij Schiermonnikoog overhandigde eind vorig jaar een 
burgerinitiatief aan de gemeenteraad. De werkgroep verzocht om een algeheel 
vuurwerkverbod in te stellen op Schiermonnikoog. Het college wil hierover vrij 
discussiëren met de gemeenteraad. Het college heeft daarom geen standpunt 
ingenomen, maar biedt de raadsleden een aantal mogelijkheden waar zij uit kunnen 
kiezen. Vervolgens zal het college de meerderheid van de raad volgen in haar 
standpunt.  
Er zijn veel verschillende meningen over dit onderwerp. Daarom vinden wij het belangrijk 
dat inwoners de kans krijgen hun mening te geven over dit onderwerp. U kunt de 
vergaderstukken met de verschillende mogelijkheden bekijken op onze website bij deze 
bijeenkomst van 20 oktober (bij de raadsvergaderingen). De avond wordt live 
uitgezonden via onze website en SchiermonnikoogTV.  
 
Aanmelden is niet verplicht maar wel handig, dat kan op griffie@schiermonnikoog.nl.  
 

Borstkankeronderzoek van 21 tot en met 26 oktober op Schiermonnikoog 
Van 21 tot en met 26 oktober kunnen vrouwen uit de gemeente Schiermonnikoog in de 
leeftijd van 50 t/m 75 jaar weer meedoen aan het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek 
borstkanker. De onderzoekswagen is tot en met 26 oktober aanwezig op 
Schiermonnikoog nabij het zorg- en medischcentrum. Alle vrouwen in de leeftijd van 50 
t/m 75 jaar ontvangen eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van 
Bevolkingsonderzoek Noord om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Het 
onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten. De foto’s worden 
gemaakt door speciaal opgeleide radiodiagnostische laboranten. Er wordt gebruik 
gemaakt van moderne apparatuur, waardoor de stralingsbelasting minimaal is. 
Deelnemers ontvangen binnen twee weken een schriftelijke uitslag. Deelname aan het 
onderzoek is gratis en vrijwillig. 
 
Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u vinden op 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. U kunt ook bellen met de informatielijn van 
Bevolkingsonderzoek Noord, telefoon 050 – 520 88 99. 
 

Geslaagden Schieracademy 
Op woensdag 12 oktober ontvingen Lars 
Molenaar, Rick van de Berg, Gérad Sanou 
en Lisanne AB hun diploma van de 
Schieracademy. Zij zijn de eerste vier 
leerlingen van de Schieracademy die hun 
diploma hebben gehaald en dat maakte het 
natuurlijk extra bijzonder. Burgemeester 
Ineke van Gent feliciteerde de geslaagden 
namens de gemeente Schiermonnikoog en 
overhandigde hen een bloemetje en een 
attentie. 
 

Afspraak maken herhaalprik corona 
Voor de inwoners van Schiermonnikoog van 12 jaar en ouder wordt een 
vaccinatiedag georganiseerd op het eiland op 27 oktober in de Stag. Alle inwoners van 
12 jaar en ouder hebben hiervoor een uitnodigingsbrief ontvangen.  
Heeft u minimaal 3 maanden geleden de laatste prik of een coronabesmetting gehad? 
Dan kunt u een afspraak maken. Bel op maandag 17 oktober of dinsdag 18 oktober 
naar het telefoonnummer van de GGD. Dit telefoonnummer staat in de uitnodigingsbrief.    

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


Nog geen of niet alle vaccinaties gehad? 
Let op: Heeft u nog geen eerdere coronavaccinatie gehad? Of heeft u de basisserie niet afgerond? Dan is deze brief 
uw uitnodiging voor een vaccinatie uit de basisserie. Twijfelt u of u de basisserie heeft afgerond? Dan kunt u dit 
bespreken bij het maken van een afspraak. 
 
Waarom nog een coronaprik? 
De herhaalprik beschermt u dit najaar extra tegen het coronavirus. De verwachting is  dat de besmettingen in de 
winter op gaan lopen. Ook als u eerder gevaccineerd bent of al corona hebt gehad, kunt u nog ziek worden van 
corona. Het vernieuwde vaccin biedt bescherming tegen meer varianten dan het originele vaccin. Hierdoor wordt u 
niet of minder ziek van het coronavirus.  
 

Bezoek ondernemers strand 
Vorige week zaterdag bracht het college een bezoek aan een aantal ondernemers op 
het activiteitenstrand. Ze gingen met elkaar in gesprek over de toekomstplannen van 
de ondernemers. Het college wilde zich zo laten inspireren voor de plannen die in de 
maak zijn voor het activiteitenstrand. 
De ontvangst was zeer hartelijk en de gesprekken openhartig en goed.   
 

Raadsvergadering 25 oktober 2022 
Op dinsdag 25 oktober om 18.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van 
het gemeentehuis 
 
AGENDA: 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Opening 
Vaststellen agenda 
Vragen en opmerkingen van burgers over geagendeerde onderwerpen  
Besluitenlijst van de vergadering van 20 september 2022 
Mededelingen 

 

 
6. 
7. 
8. 
9. 
 
10. 
 

Besluitvormend deel 
Zienswijze Meerjarenkoers 2023-2026 en het Regionaal risicoprofiel van de VRF. 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Hûs en Hiem 
Delegatiebesluit Omgevingsplan 
Vaststellen verordening op de Vertrouwenscommissie, benoemen leden en adviseurs VC  en 
benoemen leden Klankbordgesprekken. 
Zomernota 2022  

 Oordeelsvormend deel 

11. 
12. 
13. 
 

College uitvoeringsprogramma 2022-2026 
Inzet reserve duurzame energie 
Vuurwerk op Schiermonnikoog 
 

 
 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Overige onderwerpen 
 
Lijst ingekomen stukken 
Lijst van toezeggingen 
Samenwerking Waddeneilanden  
Duurzaamheid 
Vragenuur 
Sluiting  

De vergadering is openbaar, deze wordt uitgezonden op Schiermonnikoog TV en gestreamd via www.schiermonnikoog.nl  
kopje Raadsvergadering / vergadering (live-uitzending). 
De raadsstukken vindt u op de website kopje Raadsvergadering / vergaderkalender. 
Een ieder kan in de vergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.  
Wilt u van dit recht gebruik maken, meld u dan uiterlijk vóór 12 uur op de dag van de vergadering aan bij de griffier, mw. T. 
Toren via telefoonnummer 06-15852102 

 

Commissie Bezwaarschriften woensdag 19 oktober 2022 
Op woensdag 19 oktober 2022 behandelt de Adviescommissie bezwaarschriften twee bezwaarschriften op een 
hoorzitting, de commissie begint om 11:00 uur met de behandeling van het eerste bezwaarschrift. De behandeling van 
het tweede bezwaarschrift begint om 12:00 uur. De behandeling van de bezwaarschriften is openbaar. Voor informatie 
over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Meintje van der Kooi-
Boonstra, secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften, e-mailadres: mboonstra@ameland.nl , 
telefoonnummer: (0519) 555 555 (gemeente Ameland).  
 
 

http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto:mboonstra@ameland.nl


Werken op afspraak 
Sinds kort kunt u een afspraak maken voor producten waarvoor u een medewerker van publiekszaken nodig heeft, 
zoals een paspoort, rijontheffing of verhuizing. Dat kan op een moment dat u het beste uitkomt. Een afspraak maken 
kan via onze website of telefonisch via 0519-535050. 
 

Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog neemt deel aan 10e Internationale Architectuur Biënnale   
Het project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog is gevraagd om als onderwerp deel te nemen aan een ‘transitie-
atelier’ tijdens deze de tiende Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam (IABR). Dijkversterkingen kunnen 
namelijk een aanjagende rol spelen bij het thema ruimtelijke kwaliteit. Door circulair en duurzaam te werken aan 
integrale ruimtelijke oplossingen die bijdragen aan het herstel van ecologie en biodiversiteit. In de praktijk lopen 
projecten daarbij tegen belemmeringen aan waardoor het lastig is om kansen te benutten. Zo werken we op 
Schiermonnikoog onder andere in Natura2000 gebied. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Tijdens het 
IABR worden de belemmeringen in beeld gebracht wordt nagedacht over gewenste transities. 
De architectuur biënnale staat los van de overleggen, ontwerpateliers en uitwerkingen in het kader van het project 
zelf. 
 

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 

 
 

Zorg & Welzijn 
 

Pizzapraat 
Op maandag 10 oktober was er voor de eilander jeugd van 
12 tot en met 16 jaar pizzapraat. De aanwezige jongeren 
hadden heel veel leuke ideeën voor een uitje naar de wal. We 
gaan met alle suggesties aan de slag om eind dit jaar een 
gezellig dagje uit te organiseren. 

 
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 
 
 
 

http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto:info@ameland.nl
http://www.sociaalwerkdekaai.nl/
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Bekendmakingen 
 
Omgevingsvergunning - Intrekking aanvraag 
Aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken door de aanvrager: 
Langestreek 72 - het bouwen van een berging in de overtuin 
 
Omgevingsvergunning – Aanvraag 
Badweg 53 - nieuwbouw beheerderswoning 
 
Omgevingsvergunning – Verleend 
Het kappen van 22 bomen op de locatie: 1 es tegenover Reeweg 17, 1 esdoorn naast Middenstreek 24C, 20 sparren 
tussen Karrepad 11-15 en Torenvlakte 1-9 in Schiermonnikoog 
 
Melding incidentele festiviteit:  
De Berkenplas - het houden van een incidentele festiviteit op 15 oktober 2022 tussen 20:00 en 00:00.  
It Aude Beuthus - het houden van een incidentele festiviteit op 21 en 22 oktober 2022 tussen 21:00 en 01:00. 
 
Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog hebben het voornemen de adresgegevens van 
onderstaande personen te wijzigen, volgens art.2.21 en 2. 22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). 
Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie 
personen van de gemeente Schiermonnikoog staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat onderstaande personen voor 
de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. 
 

naam    geboortedatum  datum voornemen   uitschrijven naar 

Eggert, C.   29-07-1975  12 oktober 2022  Onbekend  

Jaen Barrera, S.S. 15-11-1983  12 oktober 2022  Onbekend 

 
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen 
documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander 
vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen 
hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. 

Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente Schiermonnikoog via postbus20@schiermonnikoog.nl of (0519) 535050. Als wij 
binnen vier weken na de datum van de publicatie van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de 
bovenstaande personen uit naar onbekend. 

 
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/

