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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 

13 dec Milieustraat gesloten 

14 dec Spreekuur B&W 

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. 
 

Milieustraat gesloten 
Op dinsdag 13 december is de milieustraat gesloten.  
 

Dit jaar nog een paspoort of rijbewijs nodig? 
Van 27 december 2022 tot en met 6 januari 2023 (kerstvakantie) is er een minimale 
bezetting bij de publieksbalie. 
 
Heeft u dit jaar nog een paspoort, rijbewijs of ontheffing nodig? Dan vragen wij u dit ruim 
van te voren te regelen. Mocht dit niet lukken en u komt in de kerstvakantie, dan willen 
wij u vragen om hiervoor een afspraak te maken. Een afspraak maken kan via onze 
website www.schiermonnikoog.nl of telefonisch via 0519-535050. 
 

Klozum in het gemeentehuis  
Donderdag 1 december en maandag 5 december was er in de hal van het gemeentehuis 
open huis voor Klozums. De aanwezige ouderen genoten van de verschillende acts die 
voorbij kwamen. Bij de Kinderklozums zagen we duurzaam vuurwerk, gluren bij de 
buren, de zoektocht naar personeel voor de kinderboerderij en het dorpshuis en vele 
andere creatieve en leuke acts.  
 
Ook bij de volwassen Klozums kwamen geweldige acts voorbij.  
Wat was het fijn om na twee jaar weer zoveel Klozums door de streken te zien gaan en 
om gezamenlijk te genieten van de prachtige acts. 
 
Klozums bedankt en tot volgend jaar. 

 
 

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. 

 
De Waddeneilanden krijgen € 5 miljoen van het rijk voor versnelde bouw 
200 woningen 
Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimte keert de Waddeneilanden € 5 miljoen 
uit voor het versneld bouwen van tenminste 200 woningen op de vijf Waddeneilanden. 
Verwachting is dat in de periode tot 2025 de eerste 75 woningen zullen worden 
gerealiseerd.  
 
Door de eilandspecifieke kenmerken, zoals de schaarse ruimte, kwetsbare natuur en de 
afhankelijkheid van aanvoer van materialen en personeel vanaf het vasteland, is  
woningbouw op de Wadden niet alleen complex maar ook kostbaar. 
 
 

http://www.schiermonnikoog.nl/
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Caroline van de Pol, burgemeester Terschelling en voorzitter van het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden: 
“De bijdrage van het Rijk betekent een vliegwiel voor de leefbaarheid op de eilanden. Jonge gezinnen en personeel 
hebben meer mogelijkheden om te blijven of terug te keren. Zij zijn van grote betekenis voor de lokale 
gemeenschappen. Ook woonruimte voor ouderen wordt geborgd zodat zij op hun geliefde eiland kunnen blijven 
wonen als de zorgbehoefte toeneemt.”   
 
Investering waddengemeenten 
Naast de toegekende € 5 miljoen beogen de eilandgemeenten tot en met 2030 zelf zo’n € 50 miljoen te investeren in 
woningbouw. Ook hopen zij aanspraak te maken op ondersteuning en betrokkenheid van het Rijk via een Regio Deal. 
In november 2022 dienden zij hiertoe een aanvraag in. Naast woningbouw maken onderwijs, innovatief 
ondernemerschap, bereikbaarheid en duurzaamheid hier deel van uit. 
 
Innovatie 
De realisatie van passende en betaalbare woningen binnen de schaarse ruimte van de eilanden vraagt om nieuwe 
woonvormen. Daarom zetten de eilandgemeenten in de ontwerpen in op thema’s als flexibiliteit en multifunctionaliteit. 
Behalve de woningen zijn er ook flexwoningen, een woonwerkleercampus en woonzorgcentrum opgenomen in de 
plannen. Hierbij staan circulariteit en duurzame energie hoog in het vaandel.  
 
Lees het volledige persbericht op onze website onder actueel > nieuws. 
 

Vergadering gemeenteraad 20 december 2022 
Op dinsdag 20 december wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare raadsvergadering gehouden. 
 
AGENDA: 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vragen en opmerkingen inwoners over geagendeerde onderwerpen 
4. Besluitenlijst raadsvergadering dd. 22-11-2022 (komt 24 januari bij de stukken) 
5. Mededelingen 
6.  

Besluitvormend deel 
7. Verklaring van geen bedenkingen Bouwen logiesgebouw Heereweg 2E 
8. Zienswijze op Meerjarig Programmaplan 2023 - 2026 van Samenwerkingsverband Waddeneilanden 
9. Vaststellen verordening liggelden 2023 
10. Budget tbv personele invulling 
11. Aanstelling griffier 

 
Oordeelsvormend deel 

12. Aanvraag extra krediet voor afdekking zwembad 
13. Overname bevoegd gezag basisschool Yn de Mande 

 
Overige onderwerpen 

14. Lijst ingekomen stukken 
15. Lijst van toezeggingen 
16. Samenwerking Waddeneilanden  
17. Duurzaamheid 
18. Vragenuur 
19. Sluiting  

 
De vergadering is openbaar, wordt uitgezonden via 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 
 

Verkiezing nieuwe kinderburgemeester 
Inmiddels is de zoektocht naar een nieuwe kinderburgemeester begonnen. Op basisschool Yn de Mande zijn de 
kinderen van groep 7 en 8 gevraagd of ze de nieuwe kinderburgemeester willen worden.  
Op 16 december zal de verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester plaatsvinden. 
Deze nieuwe kinderburgemeester zal worden geïnstalleerd in de raadsvergadering van 24 januari. Ook zal er dan 
afscheid worden genomen van onze huidige kinderburgemeester Rinske. 

Behoeftepeiling bedrijfsruimte 
In 2021 kon iedereen een vragenlijst invullen als onderdeel van een onderzoek naar ruimtelijke ontwikkelingen op 
Schiermonnikoog. Naar aanleiding van deze vragen heeft een aantal mensen aangegeven behoefte te hebben aan 
bedrijfsruimte. Deze behoefte wil de gemeente beter in beeld brengen. Daarom gaan wij graag in gesprek met 
belangstellenden. Dit doen wij met bureau 12join dat het onderzoek verder uitvoert.  
 



Oproep 
Hierbij doen wij de oproep: heeft u behoefte aan extra, andere of meer bedrijfsruimte of heeft u juist bedrijfsruimte 
beschikbaar, geef dit dan door aan de gemeente als u dat nog niet heeft gedaan. Mensen die zich al eerder hebben 
gemeld ontvangen een e-mail van het bureau, waarin uitleg wordt gegeven over het proces.  
 
Geef uw behoefte aan bedrijfsruimte door via het e-mailadres postbus20@schiermonnikoog.nl. Dit kan uiterlijk tot 18 
december aanstaande. Geef bij de e-mail uw bedrijfsnaam door en een telefoonnummer waarop wij u kunnen 
bereiken. Daarnaast kunt u al kort aangeven waaraan uw bedrijf behoefte heeft.  
Na 18 december belt het bureau 12join personen die zich gemeld hebben. Tijdens het telefoongesprek worden vragen 
gesteld om de behoefte aan de bedrijfsruimte scherp in beeld te krijgen. Als alle gesprekken zijn gevoerd worden 
behoeftes en mogelijke oplossingen in kaart gebracht en aangeboden aan het college van B&W.  
 
Namens het bureau neemt mevrouw Manolya Aslan telefonisch contact op met gegadigden. Dit doet zij via 
telefoonnummer 0513 – 847 162.   
 

Uitstel aansluiting dienst 'Berichten over uw buurt'  
Wegens technische redenen bij mijnoverheid.nl is de aansluiting op de dienst 'Berichten over uw buurt' via 
Mijnoverheid tijdelijk uitgesteld. Deze dienst gaat u automatisch via e-mail op de hoogte houden 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.  
 
Eerder is gecommuniceerd dat Schiermonnikoog vanaf 5 december zou zijn aangesloten op de dienst 'Berichten over 
uw buurt'. Dat is helaas niet het geval. Wanneer onze gemeente wel wordt aangesloten, is op dit moment nog niet 
bekend. Wanneer onze gemeente is aangesloten op de dienst ontvangt u, als u 25 jaar of ouder bent en een actief 
MijnOverheid-account heeft, 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 in uw woonomgeving.  

 
Vuurwerk op Schiermonnikoog 
Schiermonnikoog is deze jaarwisseling vuurwerkvrij met uitzondering van de 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. 
 
Tot 10 december kunnen inwoners van ons eiland nog een aanvraag indienen voor een vuurwerkvrije straat. Daarna 
zullen wij de definitieve kaart met de vuurwerkzone en eventuele vuurwerkvrije straten in deze zone communiceren 
met inwoners en gasten. 
 

Streekarchivaris in het gemeentehuis 
De streekarchivaris is op donderdag 15 december 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. 

 
 

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. 
 
Kerststukjes maken 
Wanneer: Dinsdag 13 december in het Koningshuis. 
Tijd: 10.00 uur 
Eigen bijdrage € 5,00 
Aanmelden kan tot en met maandag 12 december. 

Kerstdiner bij Van der Werff 
Wanneer: Woensdag 21 december dineren in kerstsfeer bij 
van der Werff. 
Tijd: 17.30 uur 
Eigen bijdrage € 25,00 voor een speciaal drie gangen menu 
Aanmelden voor vrijdag 16 december. 

 
 
 
 
 
 

Pakjesochtend in het Koningshuis 
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Bezoek Tuinland  
Dinsdag 29 november is een gezellige groep ouderen naar Tuinland in Groningen geweest. Bij aankomst stond er een 
tafel geheel in kerstsfeer klaar en kon de groep meteen aanschuiven voor de lunch. 
Na de lunch was iedereen vrij om te winkelen en kerstinkopen te doen. 
 
Om 16.00 stond de bus klaar om het gezelschap naar Lauwersoog te brengen. Daar aangekomen waren ze net op tijd 
bij Schierzicht om de tweede helft van Nederland-Qatar op groot scherm te zien. 
Na een lekkere maaltijd en een 2-0 overwinning voor het Nederlands elftal was het tijd om naar huis te gaan. Het was 
een gezellige dag.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 
Omgevingsvergunning - Aanvraag  
Middenstreek 2 en 4 - het veranderen van de indeling en aanpassen gevels verdieping 
Middenstreek 60- het plaatsen van zonnepanelen 
Badweg 67A - het veranderen van een gebouw 
Langestreek 16 - het plaatsen van zonnepanelen in de overtuin 
 
Omgevingsvergunning - Verlengen beslistermijn 
Reddingsweg 13 - het vervangen van een woning met bijgebouw 
 
Omgevingsvergunning - Verleend  
Martjeland 14 - het kappen van een boom (berk) 
 
 
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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