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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 

  

22 nov Raadsvergadering 

25 nov Commissie 

bezwaarschriften 

29 nov Informatie bijeenkomst 

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. 
 
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.  

Werkbezoek staatssecretaris Vijlbrief 
Deze week was staatssecretaris Hans Vijlbrief, op uitnodiging van de burgemeester, op 
Schiermonnikoog voor een werkbezoek. De staatssecretaris gaat o.a. over gasboringen 
boven ons eiland. Onlangs gaf hij daar, definitief, toestemming voor en daar zijn we 
natuurlijk niet blij mee. Wij verzetten ons al lange tijd tegen deze boringen. Het is 
schadelijk voor het waddengebied en het is nu beter om te investeren in duurzame, 
hernieuwbare energie. Honderden wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties, de 
provincies Groningen en Friesland, de andere Nederlandse eilanden en het Duitse 
Borkum zijn dat met ons eens. Ook onze gemeenteraad heeft zich er eerder tegen 
uitgesproken.  
 
We hadden een goed gesprek deels ook met een afvaardiging van de gemeenteraad en 
met leden van de werkgroep Horizon. Staatssecretaris Vijlbrief wil met ons proberen in 
gesprek te komen met de investeerders van One Dyaz. Het doel van het gesprek is afstel 
van de plannen. Ook gaat de staatssecretaris de cumulatieve effecten in het gebied 
bespreken met minister Rob Jetten van klimaat. Naast de gasboringen hebben we 
immers ook nog de discussie rond de 
aanlanding van de kabels van 
windmolenparken, zoutwinning, 
containervervoer en bodemdaling door 
klimaatverandering. Grote zorgen die we 
ook in samenhang moet bekijken. 
 
Eind dit jaar komt Vijlbrief met plannen 
waarin waarschijnlijk aandacht komt voor 
compensatie in het Waddengebied ivm de 
vele activiteiten waaronder de gasboringen. 
Dit zou dan (ook) door de bedrijven die 
actief zijn moeten worden betaald. Het was 
een boeiend gesprek waarin de 
staatssecretaris ook nog aangaf ernstig na 
te denken over de plannen voor 
gasboringen bij Ternaard in de Waddenzee.  
 
Wordt vervolgd….. 

 
Toeristenbelasting 2023 
Op 8 november 2022 heeft de gemeenteraad de tarieven voor de toeristenbelasting 
vastgesteld voor het jaar 2023. Het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt in 2023: 

• € 2,15 per persoon voor verblijf van één dag of een gedeelte daarvan 

• € 1,89 voor een daaropvolgend langer verblijf per persoon per nacht 

• € 1,79 Schoolreis 
Onder het begrip “één dag” wordt verstaan de tijdsduur van 6:00 uur tot 21:00 uur. 
 

Projectleider Aardgasvrij Eiland 
Op 1 november is Johan Duut begonnen als projectleider voor de 
Proeftuin Aardgasvrij Nieuw Dokkum. Johan Duut heeft een 
uitgebreide ervaring binnen andere aardgasvrije proeftuinen en 
warmteprojecten in Groningen. Hij vertelt: “Schiermonnikoog 
heeft een mooi plan om met de eilanders stap-voor-stap naar een 
aardgasvrij eiland te werken. Daar komt veel bij kijken en het zal 
meerdere jaren duren. Toch wil ik ervoor zorgen dat de eerste 
huiseigenaren die dat willen begin volgend jaar aan de slag gaan 
met de isolatie-aanpak. En voor de meeste huurwoningen maken 
we afspraken met WoonFriesland. Daarnaast gaan we samen met alle betrokken partijen, 
ondernemers en bewoners kiezen tussen de mogelijkheden om huizen en andere 
gebouwen over een aantal jaren zonder aardgas te verwarmen.”  
 
Johan Duut is iedere maandag op Schiermonnikoog aanwezig. Heeft u vragen of wilt u 
meewerken aan de proeftuin? Neem dan contact met hem op via 
duurzaam@schiermonnikoog.nl of (0519) 53 50 50. 

Op de foto van links naar rechts: Greetje 

Smilda (raadslid OB), Johan Hagen 

(wethouder), Hans Vijlbrief (staatssecretaris), 

Ineke van Gent (burgemeester), Wyb Jan 

Groendijk (raadslid SB) en Bart Pastoor 

(raadslid Samen). 

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


Commissie Bezwaarschriften 25 november 2022 
Op donderdag 25 november 2022 behandelt de Adviescommissie een bezwaarschrift op een hoorzitting. De 
behandeling van het bezwaarschrift begint om 11 uur. De behandeling van dit bezwaarschrift is openbaar. Voor 
informatie over het te behandelen bezwaarschrift of over de procedure kunt u contact opnemen met Meintje Boonstra, 
secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften, e-mailadres: mboonstra@ameland.nl , telefoonnummer: (0519) 
555 555 (gemeente Ameland).  
 

Informatieve bijeenkomst op 29 november 2022 
Op 29 november is er een informatieve bijeenkomst om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Programma: 
20.00 – 20.50 uur:  
Kennismaking met leden van de gezamenlijke Rekenkamercommissie de Waddeneilanden en presentatie van het 
onderzoeksrapport Toezicht en handhaving op de gemeente Schiermonnikoog 
21.00 – 21.50 uur: 
Kennismaking met medewerkers van de Waddenvereniging en presentatie van het unieke UNESCO Werelderfgoed 
Waddenzee en werkzaamheden van de Waddenvereniging 

 
Dit is een openbare bijeenkomst, gasten zijn welkom op de publieke tribune. Voor belangstellenden is deze ook te volgen via 
Schiermonnikoog TV en de stream www.schiermonnikoog.nl  kopje Raadsvergadering / vergadering (live-uitzending). De 
raadsstukken vindt u ook op de website kopje Raadsvergadering / vergaderkalender. 
Met vragen over raadsaangelegenheden kunt u terecht bij de griffier, mw. T. Toren via telefoonnummer 06-15852102 

 

Subsidie energiebesparende maatregelen (80 euro regeling) 
Heeft u al gebruik gemaakt van de 80-euro regeling voor energiebesparende maatregelen? De regeling loopt nog tot 
31 december 2022. U kunt deze regeling gebruiken voor bijvoorbeeld het vervangen van oude lampen, de aanschaf 
van zuinige apparatuur of het laten maken van een energieadvies. De regeling geldt voor woningen op 
Schiermonnikoog die permanent bewoond worden. Ga naar onze website voor een overzicht van de 
energiebesparende producten en diensten die onder deze regeling vallen. https://www.schiermonnikoog.nl/regeling-
kleine-energiebesparende-maatregelen-schiermonnikoog-80-euro-regeling 
 

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.  
 

Zet je licht aan op de fiets 
De politie op Schiermonnikoog gaat  intensiever controleren, en eventueel bekeuren, op het niet (juist) voeren van 
verlichting op de fiets. Accu leeg, lampjes vergeten, huurfiets etc. zijn geen rechtsgeldige redenen om zonder 
verlichting te fietsen .Losse lampjes mogen wel, mits goed zichtbaar geplaatst op het stuur, (rug)tas,  borst of rug (dus 
niet op hoofd, benen of armen). Zorg voor goede verlichting en voorkom een boete van 60 euro. 
 

Zorg & Welzijn 
 

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

Kinderklozumavond in het gemeentehuis 
Wanneer: Donderdag 1 december (opgeven kan tot 25 november) 
Tijd:          17.00 uur 
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Voor deze activiteit vragen wij geen eigen bijdrage.  
 

Klozumavond in het gemeentehuis  
Wanneer: Maandag 5 december (opgeven kan nog tot 25 november) 
Tijd:          20.00 uur 
Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Voor deze activiteit vragen wij geen eigen bijdrage. 

 

Bekendmakingen 
 

Melding incidentele festiviteit: It Aude Beuthus 
Op 2 november 2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor de locatie 'It Aude Beuthus' op postcode 9166 LX. Het 
gaat om het houden van een incidentele festiviteit op 25 en 26 november 2022 tussen 21:30 en 01:00. 
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