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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 

6 dec Inloopspreekuur 

Wetterskip Fryslân 

7 dec Inzameling oud papier 

14 dec Spreekuur 

burgemeester en 

wethouders 

15 dec Streekarchivaris 

20 dec Raadsvergadering 

22 dec Inzameling KCA 

 
 
 
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 5 december 
Op 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 vanaf 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis.  
 

Open huis Klozum bij Burgemeester Ineke van Gent op 2 en 5 december 
Klozums, jullie zijn van harte welkom op vrijdag 2 december en maandag 5 december bij 
Burgemeester Ineke van Gent in de burgemeesterswoning aan de Reddingsweg. 
 

Auto wasplaats gesloten 
De autowasplaats naast de benzinepomp aan de Veerweg is gesloten tijdens de 

vorstperiode.  

Nieuwe bomen in het dorp 
De medewerkers van de buitendienst zijn volop bezig 
bomen te planten om de waardevolle boomstructuur aan te 
vullen en te herstellen. Dat gebeurt aan de Langestreek, het 
Kerkelaantje en de Burgemeester van den Bergstraat. Ze 
planten verschillende soorten iepen, een linde en een berk. 
Daarnaast verplanten ze twee bomen, een Magnolia en een 
Ginkgo biloba, om ruimte te maken voor een bloemenweide 
achter het gemeentehuis.  
 
De bomen worden vast gezet met biologisch afbreekbare 
verankering. Boompalen zijn dan niet nodig. Als de bomen 
goed geworteld zijn, is de verankering opgenomen door de 
bodem. Ook de komende jaren worden er bomen geplant 
om de waardevolle boomstructuur in het dorp in stand te houden.  
 

Verlenging inschrijving woningzoekende 
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog, 
moet deze inschrijving voor 1 januari 2023 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die 
zich na 1 september 2022 hebben ingeschreven hoeven dit jaar nog niet te reageren, 
vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.  
 
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een verlengingsformulier. Dit formulier 
moet u online invullen en vindt u op onze website onder waar kunnen we u mee helpen. 
 

Werkgroepen Aardgasvrij eiland 
Hoe kunnen we geld besparen en de natuur 
verbeteren? Door minder aardgas te gebruiken en 
uiteindelijk misschien zelfs helemaal van aardgas af 
te stappen. Daar gaat het om bij het project 
Aardgasvrij Eiland.  
 
Wilt u hierin meehelpen of meepraten? Meld u dan aan voor een werkgroep! Dat kan 
door een e-mail te zenden naar duurzaam@schiermonnikoog.nl. Op onze website onder 
“projecten – proeftuin aardgasvrije wijken” leest u hierover meer. 
 

Spreekuur burgemeester en wethouders 
Burgemeester en wethouders houden tweewekelijks spreekuur op woensdagochtend 
tussen 9 en 10 uur. Het spreekuur is een mogelijkheid om van gedachten te wisselen 
over onderwerpen die spelen in onze gemeente. Het eerstvolgende spreekuur is op 14 
december. U kunt een afspraak maken met Ineke van Gent, Johan Hagen of Ilja 
Zonneveld via het bestuurssecretariaat, per e-mail naar 
bestuurssecretariaat@schiermonnikoog.nl of telefonisch via het nummer 0519-535050 

 
 
 

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


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 tussen 31 
december 18.00 uur 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. 

 
Dijk- en duinversterking 
Wetterskip Fryslân gaat in 2027 en 2028 delen van de dijk en duinen op Schiermonnikoog gebiedsgericht versterken. 
Waar mogelijk wordt de dijk- en duinversterking gecombineerd met kansen voor recreatie, landschap, natuur en 
landbouw. Daar hebben ze ook uw hulp en inbreng bij nodig.  
 
Deze week verschijnt op Schiermonnikoog huis-aan-huis een nieuwsbrief over de dijk- en duinversterking. Op 
https://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/schiermonnikoog vindt u hierover meer informatie. Ook kunt u zich via deze 
website aanmelden voor de online nieuwsbrief. 

 
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 
 

Uitnodiging online gebiedsgesprek wadden 
Op donderdag 8 december organiseren Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân een online gebiedsgesprek voor alle 
inwoners van de Friese Waddeneilanden. Er zal worden gesproken over de toekomst van de Waddeneilanden met 
betrekking tot het water- en bodemsysteem klimaatbestendig inrichten. 
 
De bijeenkomst wordt gehouden via Microsoft Teams startend om 19:30 uur. De avond duurt tot 21.00 uur. 
Aanmelden kan via de website: Fryslân klimaatbestendig https://www.fryslan.frl/fryslan-klimaatbestendig Na 

aanmelding ontvangt u een digitale link naar de bijeenkomst. 
 

Online aanmelden grof afval 
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een blok ‘grof huisvuil’. U vult het 
formulier in onder ‘direct regelen’ en krijgt een ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de 
ontvangstmelding staat wanneer uw grofvuil wordt opgehaald. 
 

Oud papier 
Eens per maand haalt V.V. De Monnik het oud papier op. Bewoners van de nieuwbouwwijk Oost kunnen hun oud 
papier op de 1e woensdag van de maand naast de stroomgenerator plaatsen (tussen stroomgenerator en 
afvalcontainer). 
 
Heeft u erg veel oud papier en/of kunt u het oud papier niet zelf opslaan? Breng het dan naar de inzamelcontainer aan 
het Melle Grietjespad (aan de oostkant van het bedrijventerrein). De inzamelcontainers bij bungalowpark De Monnik 
en bij het Karrepad zijn alleen bedoeld voor gasten. Het kost de oud papierploeg steeds erg veel tijd om deze 
containers te legen. 

 

https://www.fryslan.frl/fryslan-klimaatbestendig


Kledingcontainer Melle Grietjespad 
Het heeft even geduurd voordat de kledingcontainer geleverd kon worden. Vanaf volgende week staat de container 
nabij de papiercontainer op het Melle Grietjespad. 
 

Textiel dat gescheiden kan worden aangeboden in een gesloten zak 

Wel Niet 

Algemeen: alle textiel uit onderstaande categorieën, ook als het versleten 

of kapot is behoudens wat staat in de niet-kolom 

Nat of met olie of verf vervuild textiel  

 

Kleding: broeken, rokken, jurken, dassen, hemden, hoeden, petten, jacks, 

jassen, kousen, onderkleding, pyjama’s, sokken, stropdassen, truien, T-

shirts, zwemkleding, vesten 

 

Schoeisel: gympen, laarzen, sandalen, sport- en wandelschoenen, indien 

mogelijk per paar samengebonden 

 

Beddengoed: dekbedovertrekken, kussenslopen, lakens, dekens Matrassen, dekbedden en kussens 

Woontextiel: gordijnen en vitrages, handdoeken en washandjes, knuffels 

(schoon), lappen groter dan 25X25 cm, poetsdoeken, servetten, tafellakens, 

theedoeken 

Tapijt, matten, vloerbedekking, lappen 

kleiner dan 25X25 cm, knipselresten, 

breigaren, bollen wol, vulmateriaal 

Accessoires: Tassen, riemen  

 
Heeft u een grote partij kleding? Neemt u dan contact op met de gemeente via 0519-535050 of 

postbus20@schiermonnikoog.nl. Dan halen wij de kleding bij u op. 

Is het Melle Grietjespad te ver weg voor u, dan kunt u de kleding in een plastic zak verpakt bij de Spar inleveren. 

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. 
 
 

Zorg & Welzijn 
 

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 

mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl
http://www.overheid.nl/
http://www.sociaalwerkdekaai.nl/
mailto:l.steen@vnn.nl
http://www.vnn.nl/


 
Bekendmakingen 
 
Omgevingsvergunning – Aanvraag 
Martjeland 14 - het kappen van een boom (berk) 
Rijspolder 38- het aanbrengen van nieuwe gevelbekleding 
Middenstreek 2 - het plaatsen van installaties op het dak 
 

Omgevingsvergunning – Verleend 
Rijspolder 71 - het uitbreiden van een recreatiewoning 

 


