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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 

  

7 nov 

19.00 

uur 

Overlegavond 

vuurwerk 

8 nov 

15.00 

uur 

Raadsvergadering 

16 nov Gesprek 

mantelzorgers in 

Koningshuis 

22 nov Raadsvergadering 

  

  

 
 
 
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. 
 

Overlegavond vuurwerk op 7 november 
Op 7 november om 19.00 uur is er een overlegavond in het 
gemeentehuis over vuurwerk op ons eiland. De bedoeling van deze 
avond is dat voor- en tegenstanders van vuurwerk met elkaar in 
gesprek gaan om zo tot een compromis te komen. Zo komen we samen 
tot een fijn oud en nieuw voor iedereen. De avond is voor jong en oud. 
Wilt u of wil jij ook mee praten? U bent van harte welkom. 
 

Raadsvergadering 8 november 15.00 uur 
De raadsvergadering van 8 november begint om 15.00 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u vinden op onze website (kopje 
raadsvergadering) 
 

Publieksbalie beperkt geopend op 9 en 10 november 
Op 9 en 10 november is het niet mogelijk om producten voor burgerzaken aan te vragen 
bij de publieksbalie. Heeft u bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort nodig dan verzoekenk 
wij u om dit op een andere dag aan te vragen. 
Het gemeentehuis is wel telefonisch bereikbaar. 
 

Expositie Willem Horsman in gemeentehuis 
Vanaf maandag 7 november is de expositie Willem Horsman en de 
“Ondina Story” te bezichtigen in het gemeentehuis. 
  
Op 11 november 2022 is het 80 jaar geleden dat kapitein Willem 
Horsman op zijn tanker Ondina werd aangevallen door de Japanse 
raiders Hokoku Maru en Aikoku Maru. Dit feit staat centraal in de 
expositie “Ondina Story”. 
 
De expositie is te bezichtigen op werkdagen van 8.30 tot 12.00 
uur. 
 

Energie bespaartips 
De kosten voor stroom en gas zijn erg hoog. Wilt u energie besparen? Er zijn een aantal 
makkelijke manieren om energie te besparen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik 
van apparaten op eco-stand, de brievenbus voorzien van een borstel of alle lampen 
voorzien van ledlampen. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief staan enkele bespaartips met en zonder investering. 
 

Nieuwe wijkconsulent Woonfriesland 
Even voorstellen:  
Mijn naam is Frank Kenters en ben sinds 1 oktober uw 
nieuwe wijkconsulent van WoonFriesland.  
 
Heeft u vragen ten aanzien van huren, tuinonderhoud,  
huurachterstanden, overlast en leefbaarheid en 
dergelijke neem dan contact met mij op via de telefoon 
088-9952016 of e-mail 
frank.kenters@woonfriesland.nl 
 
Ik ben 1 x per maand aanwezig op Schiermonnikoog. Een afspraak mag bij u thuis of in 
het gemeentehuis plaatsvinden. Mijn eerstvolgende bezoek is op 1 december.  
Graag tot ziens. 
 

Waddeneilanden schrijven brief over beperkingen staand wantvisserij 
De gezamenlijke Waddeneilanden stuurden vorige week een brief aan het ministerie van 
LNV met het verzoek vissen op zeebaars per 2023 weer toe te staan voor recreatieve 
staand wantvissers. Het traditionele staand wantvissen met een klein net aan het strand 
is een cultuurhistorische vorm van vissen. 
 
 

http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
http://zoek.overheid.nl/lokale_wet_en_regelgeving
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De eilandgemeenten pleiten ervoor deze kleinschalige vorm van visserij niet te laten verdwijnen. Daarnaast 
benadrukten de Waddeneilanden dat het recreatief vissen in perspectief moet worden gezien. Er zijn slechts weinig 
vissers actief. 
Deze zomer maakte sportvisserij Nederland bekend dat zeebaars een zeer belangrijke hengelsportvis is waarop 
regelmatig tot vaak wordt gevist door 117.500 hengelsportvissers. Het kleine aantal eilander vissers valt daarbij in het 
niet. Op Schiermonnikoog zijn nog geen 20 staand wantvissers actief. 
 

Fotoauto Cyclomedia rijdt binnenkort rond 
Binnenkort maakt CycloMedia panoramafoto’s in onze hele gemeente. Zij rijden rond met een auto en maken foto’s 
vanaf de openbare weg. Ook op fiets- en wandelpaden. Deze foto’s gebruiken we bij de gemeente voor bijvoorbeeld 
inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving 
van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.  
 
Voordat Cyclomedia de opnamen beschikbaar stelt worden herkenbare personen en kentekens van auto’s 
onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’).  
 
Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het 
aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met: Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE 
Zaltbommel of privacy@cyclomedia.com. Meer informatie: www.cyclomedia.com 
 

Zorg & Welzijn 
 
Mantelzorger of vrijwilliger in de zorg? 
Ook dit jaar zetten we mantelzorgers en andere vrijwilligers in de zorg graag in het zonnetje. 
Zonder mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg kunnen wij niet. Wij willen de mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg 
graag bedanken.  
 
Graag nodigen wij alle mantelzorgers en zorgvrijwilligers uit voor een goed gesprek en een kopje koffie met iets 
lekkers op woensdag 16 november tussen 13.00 en 15.00 uur in het Koningshuis. 
 
Uiteraard ligt er een leuk presentje klaar. In het voorjaar organiseren wij nog een leuk uitje voor de mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers. 
 
Krijgt u mantelzorg en wilt u uw mantelzorger of zorgvrijwilliger in het zonnetje zetten? Geef dan voor 11 november de 
naam even door. 
 
Bent u mantelzorger of zorgvrijwilliger? Meld u zich dan ook aan. 
 
Aanmelden kan tot 11 november via Marjan Sanou 06-11747797 of e-mail: wmo@schiermonnikoog.nl of Brenda 
Scheper via 06-11747822 of welzijn@schiermonnikoog.nl 

 
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 
 
Er zijn deze week geen bekendmakingen. 
 
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.  

 
 
Bijlage: Bespaartips  
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