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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 

17 nov Streekarchivaris 

22 nov Raadsvergadering 

1 dec Spreekuur 

WoonFriesland 

6 dec  Inloopspreekuur 

Wetterskip 

  

  

  

 
 
 
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. 
 

Nieuwe Dorpsomroeper Schiermonnikoog 
Schiermonnikoog heeft een nieuwe dorpsomroeper: Ivo Leonard Prins. 
Gewapend met bel en megafoon zal Ivo de meest uiteenlopende berichten omroepen 
voor onze inwoners en gasten. 
  
De dorpsomroeper fietst door de streken en zal op verschillende kruispunten op het 
eiland zijn boodschap verkondigen.  
 
De dorpsomroeper maakt afzonderlijk afspraken met opdrachtgevers. Deze 
opdrachtgevers betalen een vastgesteld bedrag per nieuwsbericht. 
 
Hoort u de bekende bel 
rinkelen? Let dan goed op 
want dan is de nieuwe 
dorpsomroeper, of een van zijn 
plaatsvervangers, onderweg 
met nieuws. 
 
Ivo Leonard Prins: “Ik ben zeer 
vereerd dat ik de nieuwe 
dorpsomroeper van 
Schiermonnikoog mag zijn en 
heb er zin in om aan de slag te 
gaan”. 
 
Wij wensen Ivo veel succes. 
 
 

Begroting 2023 vastgesteld 
Afgelopen dinsdag stelde de gemeenteraad van Schiermonnikoog de begroting 2023 
vast. Hierin staan de verwachte inkomsten en uitgaven voor het aankomende jaar. In 
deze nieuwsbrief vindt u een overzichtspagina waarop u kunt zien waar het college dit 
jaar mee aan het werk gaat. Wilt u de hele begroting lezen? Ga dan naar onze website. 
 

Raadsvergadering 22 november 
Op dinsdag 22 oktober om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van 
het gemeentehuis 
 
AGENDA: 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vragen en opmerkingen inwoners over geagendeerde onderwerpen 
4. Besluitenlijst van de vergadering van 25 oktober 2022 
5. Mededelingen 
 
Besluitvormend deel 
6. Vuurwerk op Schiermonnikoog 
7. Inzet reserve duurzame energie 
8. Delegatiebesluit ihkv de Omgevingswet 
9. Herfstnota 
 
Overige onderwerpen 
10. Lijst ingekomen stukken 
11. Lijst van toezeggingen 
12. Samenwerking Waddeneilanden  
13. Duurzaamheid 
14. Vragenuur 
15. Sluiting 
 
 
 

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


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 
 

Streekarchivaris in het gemeentehuis 
De streekarchivaris is op donderdag 17 novemberi 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. 
 

Spreekuur WoonFriesland 
Op 1 december is de wijkconsulent van WoonFriesland aanwezig op het eiland. Heeft u vragen ten aanzien van 
huren, tuinonderhoud,  huurachterstanden, overlast en leefbaarheid en dergelijke maak dan een afspraak met Frank 
Kenters via de telefoon 088-9952016 of e-mail frank.kenters@woonfriesland.nl 
 

Inloopspreekuur dijk- en duinversterking Wetterskip Fryslan 
Op 6 december is er inloopspreekuur van Wetterskip Fryslan over dijk- en duinversterking Schiermonnikoog. Heeft u 
vragen, wensen of ideeën over dijk- en duinversterking, natuur, milieu, landschap of cultuurhistorie?  
Van 10.30 tot 12 uur is de omgevingsmanager aanwezig in het gemeentehuis.  
Van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek.  
 

Zorg & Welzijn 
 

Activiteiten 
Onderstaande activiteit is bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. U kunt zich opgeven bij 
Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.  
 

Eten bij Van der Werff 17 november 
Wanneer: Donderdag 17 november om 12.00 uur 
Eigen bijdrage € 8,00 voor hoofdgerecht met een consumptie 
Aanmelden graag voor woensdag 16 november 
 

Bezoek Tuinland 29 november (voorinwoners van 65 jaar en ouder) 
Op dinsdag 29 november gaan we naar Tuinland in Groningen die al helemaal in Kerstsfeer is. 
Vertrektijd 10.00 uur bij het Koningshuis, vervoer naar de boot wordt geregeld. 
Op Lauwersoog staat een bus voor ons klaar die ons naar Groningen brengt. 
We nemen de boot van 18.30 weer terug naar het eiland, vervoer van de boot naar het Koningshuis is ook geregeld. 
Eigen bijdrage € 10,00. 
Aanmelden kan tot en met vrijdag 18 november bij Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822. 
 

Uitje naar de wal voor de jeugd 
Op maandag 21 november gaan we met de jeugd (klas 1 t/m 4) naar het zwembad in Joure. We vertrekken met de 
10.30 uur boot en komen met de 18.30 uur boot terug. Heb je je nog niet aangemeld maar wil je toch mee? Meld je 
dan even aan bij Brenda Scheper. 
 

Bekendmakingen 
 
Omgevingsvergunning – Verleend 
Karrepad 23 voorzijde- het kappen van een dennenboom 
 
Omgevingsvergunning – Aanvraag 
Torenstreek 20 - tijdelijk gebruik van het pand voor een winkel (supermarkt) 
Buterblom 11 - kappen van een boom (spar) 
Pathmosstraat 1 - wijzigen kozijn in voorgevel 
Badweg 73 - gedeeltelijk veranderen en vergroten van de recreatiewoning 
Noorderstreek 23 - kappen van drie bomen (berk, populier en spar) 
Martjeland 2 - plaatsen van zonnepanelen 
 
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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