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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 

25 nov Cie 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. 
 

Open huis Klozum in hal gemeentehuis op 1 en 5 december 
Op 1 en 5 december is er open huis in de hal van het gemeentehuis. Zorg en Welzijn 
organiseert een klozumavond voor de oudere eilanders. 
 
Klozums, jullie zijn van harte welkom op donderdag 1 december vanaf 17.00 uur en op 
maandag 5 december vanaf 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis.  
 

Open huis Klozum bij Burgemeester Ineke van Gent 
Klozums, jullie zijn van harte welkom op donderdag 1 december en maandag 5 
december bij Burgemeester Ineke van Gent in de burgemeesterswoning aan de 
Reddingsweg. 
 

Vuurwerk op Schiermonnikoog 
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 22 november besloten dat 
Schiermonnikoog vuurwerkvrij wordt met uitzondering van een vuurwerkzone. 
In de vuurwerkzone mag consumentenvuurwerk worden afgestoken op 31 december 
tussen 18.00 en 1 januari 02.00 uur. Buiten de zone is vuurwerk niet toegestaan. 
 
Vuurwerkvrije straat 
Inwoners van Schiermonnikoog kunnen hiernaast een vuurwerkvrije straat aanvragen. 
Daarbij geldt dat een straat vuurwerkvrij wordt als de meerderheid van de adressen in 
die straat dat wil. Alleen permanent bewoonde woningen tellen hierin mee. 
Aanvragen van een vuurwerkvrije straat kan tot 10 december via 

postbus20@schiermonnikoog.nl tav de heer S. Beuker. 

Kijk voor meer informatie op onze website bij nieuwsbericht vuurwerk op 

Schiermonnikoog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aardgasvrij eiland  
Op maandag 21 november kwam de werkgroep 
communicatie en participatie bijeen. Het was een 
geslaagde bijeenkomst waar samen met de 
projectleider, de medewerkers PAW en de 
communicatiemedewerkers van de gemeente van gedachten werd gewisseld over het 
plan Nieuw-Dokkum. Hoe betrekken we de bewoners bij het project, hoe kunnen we de 
bewoners van de wijk zo goed mogelijk informeren over het project, en op welke wijze 
gaan we dat doen. 
Kijk voor meer informatie over het project en de werkgroepen op de projectpagina onze 
website. 

             = Vuurwerkzone 

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


Verwijderen sparren Karrepad – Torenvlakte 
In de week van 5 tot en met 9 december 2022 verwijdert de gemeente ongeveer 20 sparren tussen Karrepad 11 en 15 
en Torenvlakte 1 tot en met 9. Als het te hard waait kan het zijn dat we de werkzaamheden moeten uitstellen. 
Aansluitend planten we nieuwe beplanting terug om de open gevallen plekken in de groenstrook te vullen. We kiezen 
voor soorten die bloeien en daardoor bij-dragen aan het vergroten van de biodiversiteit.  
 
De sparren hebben te lijden onder de droge zomers en sterven langzaam af. Door de droogte hebben ze een slechte 
conditie. Hierdoor zijn ze gevoelig voor de letterzetter. De letterzetter is een kleine bastkever die onder de schors van 
de sparren leeft. Hij komt voor in heel Europa, met name op fijnsparren. De letterzetter graaft kleine gangetjes onder 
de schors van de boom. Het gangenstelsel onder de schors verzwakt de spar nog meer. De sapstroom van de boom 
wordt door het gangenstelsel verstoort, waardoor de boom een watertekort krijgt. Na verloop van tijd zal de boom 
doodgaan.  
 
We halen de bomen daarom nu weg voordat ze helemaal afsterven en omvallen.  
Direct aanwonenden hebben een brief van ons ontvangen.  
 

Huurwoning beschikbaar Stachouwerstraat 17 
Er komt per 15 december 2022 een sociale huurwoning vrij waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving moet vóór 
maandag 5 december 2022 bij de gemeente binnen zijn.   
Stachouwerstraat 17 is een grote gezinswoning met drie slaapkamers. Uitsluitend personen die zijn ingeschreven op 
de lijst woningzoekenden kunnen hierop reageren. Eventuele gezinnen met minimaal 4 personen zullen voorrang 
hebben. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan ontvangt u deze over de netto huurprijs.  
 

Stachouwerstraat 17 (grote gezinswoning)  

Aantal slaapkamers: 3   

Oppervlakte slaapkamer: 13,87, 9,40 
en, 6,20m² 

Netto huur: € 614,58 

Oppervlakte woonkamer : 
Oppervlakte keuken: 

23,38 m² 
6,96 m² 

Servicekosten: € 5,61 

Berging aanwezig? Ja Voorschot zonneenergie: € 32,01 

Zolder aanwezig? Ja  Bruto: € 652,20 
 

Tuin/balkon/terras Terras/ tuin   

 
Reageren 
Om in aanmerking te komen voor deze woning, moet u via onze website reageren met het formulier ‘woningzoekende, 
reageren op huurwoning’. U vindt dit formulier op de voorpagina bij ‘waar kunnen we u mee helpen?’ of via het 
nieuwsbericht op onze website. Mocht u hulp nodig hebben met het invullen van het formulier, dan kunt u terecht bij 
de receptie van het gemeentehuis.  
Tussen sluiting van de reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of 
de woning aan u is toegewezen of niet.  
 
Toewijzen 
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economisch en/of 
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.  
 

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 

 

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 
 
 
 

http://www.schiermonnikoog.nl/
mailto: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.  
 

Berichten over uw buurt 
Een evenement in mijn straat? De dienst 'Berichten over uw Buurt' stelt u op de hoogte. 
Bent u benieuwd wat er in uw buurt gebeurt? De dienst 'Berichten over uw buurt' via MijnOverheid.nl houdt u via e-
mail op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed zijn op uw directe woonomgeving, zoals het kappen van een 
boom, plaatsing van een dakkapel, verbouwing van een woning en/of het organiseren van een evenement. Hierdoor 
wordt u in de gelegenheid gesteld om tijdig kennis te nemen en te reageren op de ontwikkelen in uw buurt. 
 
Indien u 25 jaar of ouder bent en een actief account in Mijnoverheid.nl heeft, dan ontvangt u binnenkort een 
welkomstmail. In deze e-mail staat een mededeling dat u automatisch bent aangesloten op de dienst 'Berichten over 
uw buurt'. Overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies en waterschappen bieden op deze manier gemakkelijk 
en snel inzicht in ontwikkelingen rondom uw woonomgeving. Ook bent u minder afhankelijk van de 
gemeenteberichten en/of huis-aan-huisbladen. 
 
Wilt u geen e-mails met berichten over uw buurt ontvangen dan kunt u zich hiervoor afmelden. De link staat in de 
welkomstmail. 
 
Woont u niet in de gemeente Schiermonnikoog maar wilt u wel de berichten ontvangen omdat u hier bijvoorbeeld een 
vakantiewoning heeft? Dan kunt u zich aanmelden voor de berichtenservice via www.overheid.nl .  
 
Schiermonnikoog is de eerste gemeente waar deze nieuwe service wordt ingevoerd. Op 6 december ontvangen onze 
inwoners met een actief mijnoverheid account een welkomstmail. 

 
IMF-subsidie voor 11 projecten op de Friese Waddeneilanden 
Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 11 initiatieven in de regio Friese 
Waddeneilanden. In deze derde openstellingsperiode van 2022 gaat hier ruim 197.000 euro naar 
leefbaarheidsprojecten in de mienskip. Een van de gehonoreerde projecten is Jeu de boules op Schiermonnikoog. 

Sportraad Schiermonnikoog ontvangt een subsidie uit het IMF voor het project Jeu de boules op Schiermonnikoog. 
Jeu de boules is een laagdrempelige sport voor jong en oud. Op Schiermonnikoog worden twee nieuwe banen 
aangelegd om lekker te bewegen. Voor de toeschouwers worden er bankjes geplaatst. Bijvangst is dat de ouderen zo 
spelenderwijs in contact komen met de jeugd. 
 
 

Zorg & Welzijn 
 

 
Koningshuis 29 november gesloten 
In verband met het uitje naar tuinland is het Koningshuis gesloten op dinsdag 29 november. 
 

Kleuters op bezoek in Koningshuis 
Op dinsdag 22 november werd er in het Koningshuis 
getrakteerd door de kleuters. 
Zij hadden koekjes voor de ouderen gebakken. 
We hebben samen Sinterklaasliedjes gezongen en 
natuurlijk genoten van de heerlijke koekjes. 
 

Eten in van der Werff 
Op donderdag 17 november hebben we met 20 
personen weer gegeten bij van der Werff. Naast de 
vaste tafelgasten waren er ook nieuwe gezichten. 
Het was gezellig en hebben heerlijk gegeten. 
Eet u ook een keer mee? Houd dan d nieuwsbrief in de 
gaten voor de volgende datum. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.overheid.nl/


 
Zwemmen aan de wal 
Op maandag 21 november zijn 24 enthousiaste jongeren naar de wal geweest om te zwemmen. 
Op Lauwersoog stond de bus klaar om iedereen naar Joure te brengen. 
In het subtropische zwembad in Joure kon de jeugd heerlijk zwemmen, wat heerlijk was gezien de buitentemperatuur. 
Na het zwemmen werd er nog wat gegeten en gedronken bij de Mac Donalds. 
Tijdens de terugreis zat iedereen gespannen te kijken naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. 
Het was een zeer geslaagd uitje. 
 

 

 

 

 

 

 

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 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.  
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