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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 

 

20 dec Raadsvergadering 

21 dec Inloopspreekuur WMO 

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. 
 

 

Het eiland neemt afscheid van een heldin 

 

Ons bereikte het droevige bericht dat  

 

Joke Folmer 
                                                          

op 11 december, thuis op haar geliefde eiland, is overleden.  

Sinds 2020 ereburger van Schiermonnikoog.  

 

Joke Folmer was een bevlogen, betrokken en dappere vrouw die zich met hart 

en ziel heeft ingezet, niet alleen voor onze eilander gemeenschap maar zeker 

ook ver daarbuiten. 

 

Wij zullen haar boeiende verhalen over het heden en verleden enorm missen. 

 

We wensen de familie veel sterkte. 

 

Raad, college en medewerkers van de gemeente Schiermonnikoog. 

 
 

Tijdens de viering van 75 jaar vrijheid ontving Joke Folmer de erepenning van de 
gemeente Schiermonnikoog. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


Dit jaar nog een paspoort of rijbewijs nodig? 
Op 26 december 2022, tweede kerstdag, is het gemeentehuis gesloten. Daarnaast is er van 27 december 2022 tot en 
met 6 januari 2023 (kerstvakantie) 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. 
 

Folder Regio Deal aanvraag in vogelvlucht 
Vijf bloeiende en levendige gemeenschappen. Dat willen de Waddeneilanden zijn. Nu en in de toekomst. Leefbare 
eilanden waar het prettig wonen, werken en recreëren is, met goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid.  
Dat is niet vanzelfsprekend. Benieuwd hoe dat komt, wat de eilanden eraan willen veranderen en waarom zij hulp 
vragen van het Rijk? Je leest het in onze folder over de aanvraag Regio Deal. De folder is online te bekijken of u kunt 
hem vanaf maandag ophalen bij de balie op het gemeentehuis. 
 

Financiële energieboost voor amateurkunstverenigingen 
Om amateurkunstverenigingen een helpende hand te bieden bij hoge energielasten heeft Keunstwurk in 
samenwerking met de koepelorganisaties Sako (koren) en Iepen DoEk (theaterverenigingen en iepenloftspullen) het 
initiatief genomen voor een 'financiële energieboost'. Een directe financiële bijdrage voor verenigingen die financieel in 
zwaar weer verkeren, vanwege de stijgende energielasten. 
De financiële bijdrage is bedoeld om de meest urgente openstaande rekeningen van verenigingen te betalen en loopt 
zolang de middelen strekken. 
Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.keunstwurk.nl  

 
Donderdag 22 december inzameling huishoudelijk Klein Chemisch Afval (KCA) 
Op donderdag 22 december haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch afval op. De chemokar kan niet door 
smalle straten rijden. Daarom vragen wij u de rode of groene bak aan een doorgaande weg te zetten.  
Na de route staat de chemokar van 14.30 tot 15.30 uur op het parkeerterrein achter het gemeentehuis. Als uw 
bak om de een of andere reden niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven. 
 
Vermeld op het aangebodene wat de inhoud is. 
 
Wel bij kca 
Verfproducten als terpentine, thinner, afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine 
 
Niet bij kca 
Lege verfblikken, kwasten met uitgeharde verf, lege flessen van terpentine enz. 
 
KCA van bedrijven 
Bedrijven kunnen hun KCA niet aanbieden bij de chemokar. KCA afkomstig van bedrijven dient u tegen betaling aan 
te bieden bij de beheerder van het overslagstation, de heer Guus Kok. U kunt hem daarvoor telefonisch benaderen: 
06-12740802 
 
Datum: donderdag 22 december 
Tijd: 14.30-15.30 uur 
Standplaats: parkeerterrein achter gemeentehuis 
 

Herhaaloproep: behoeftepeiling bedrijfsruimte 
De gemeente doet een oproep aan bedrijven: heeft u behoefte aan extra, andere of meer bedrijfsruimte of heeft u juist 
bedrijfsruimte beschikbaar, geef dit dan door aan de gemeente. Dit kan tot 18 december aanstaande via een e-mail 
aan postbus20@schiermonnikoog.nl. 
Op de nieuwspagina van onze website vindt u meer informatie over deze oproep.  
 

Aandacht voor uw persoonsgegevens bij de gemeente 
De gemeente houdt persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat hierbij niet alleen om 
adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. 
 
Levering gegevens 
Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP krijgen. De gegevens worden veelal 
automatisch geleverd aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals bijvoorbeeld 
pensioenfondsen of de belastingdienst. Welke informatie aan deze instanties moet worden gegeven, bepaalt het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit is verplicht.  
 
Geheimhouding 
In enkele gevallen kunnen anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de BRP. Als u niet wilt dat 
bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. Het gaat dan 
om leveringen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil 
uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet- commerciële instellingen zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, 

http://www.keunstwurk.nl/
mailto:postbus20@schiermonnikoog.nl


goede doelen en/of kerkgenootschappen). Meer informatie over geheimhouding vindt u op onze website. Zoek op 
Geheimhouden persoonsgegevens.  
 
Overzicht geleverde  gegevens 
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn geleverd uit de BRP, dan kunt u daarvan een 
overzicht opvragen bij de gemeente. Dit heet inzagerecht. U kunt hiervoor terecht bij de balie op het gemeentehuis. U 
moet hiervoor bewijzen wie u bent met bijvoorbeeld een paspoort of een id-kaart. 
 
Tot slot is het van groot belang dat de over u in de BRP opgenomen gegevens bijgewerkt zijn. Twijfelt u hieraan neem 
dan contact op met de afdeling burgerzaken. 

 
Inschrijven op het adres waar u woont 
Geef op tijd door aan de gemeente waar u woont. U kunt dat maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw 
verhuizing doen. Dit kunt u online of schriftelijk regelen. U wordt automatisch uitgeschreven van uw oude adres. 
 
Waarom is dit belangrijk? 
De gemeente verwerkt uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). De gegevens uit de BRP gebruikt de 
gemeente om zijn taken goed te kunnen uitvoeren.  
Onjuiste inschrijving zorgt voor problemen bij bijvoorbeeld: 
- het maken een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs.  
- het vaststellen wie mag stemmen bij verkiezingen.  
- het verstrekken van uitkeringen. 
- het heffen van belastingen.  
- het goed kunnen handelen in noodsituaties. Voor de politie, ambulance en brandweer is het belangrijk om te weten 
hoeveel mensen er op een adres wonen en of zij familie van elkaar zijn.  
 
Ik kan mij niet inschrijven. Wat nu? 
Kunt u zich niet inschrijven op een adres? Neem dan contact op met de afdeling burgerzaken, via 
burgerzaken@schiermonnikoog.nl. Of kom langs op het gemeentehuis, wij zijn er iedere ochtend van 08.30 – 12.00 
uur.  
 
 

Zorg & Welzijn 
 

Inloopspreekuur WMO Schiermonnikoog en Thuiszorg het Friese Land 
Op woensdag 21 december van 15.00 uur tot 16.00 uur is er een gezamenlijk inloopspreekuur van WMO gemeente 
Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land. 
In het zorg- en medisch centrum kunt u deze middag terecht voor al uw hulpvragen over WMO en Thuiszorg.  
Ook kunt u advies krijgen over ondersteuning of hulpmiddelen.  
 

Kerststukjes maken in het Koningshuis 
Op dinsdag 13 december hebben de ouderen in het Koningshuis kerststukjes gemaakt.  

 

 
 
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 
 

https://www.schiermonnikoog.nl/geheimhouden-persoonsgegevens
mailto:burgerzaken@schiermonnikoog.nl
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Bekendmakingen 
 
Omgevingsvergunning - Intrekking aanvraag 
Noorderstreek 27A - het kappen van een boom 
 
Omgevingsvergunning - Verleend  
Torenstreek 20 - tijdelijk gebruik van het pand voor een winkel 
 
Omgevingsvergunning - Verlengen beslistermijn  
Langestreek 66 - het plaatsen van een luifel boven de entree. 
 
Evenementenvergunning Midwinterfestival 
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het 
evenement 'Midwinterfestival'. Een festival met verschillende activiteiten in gebouwen door het hele dorp. Daarnaast 
zal er een opening zijn op de Reeweg, en een ontmoetingsplek op het Willemshof. Het festival vindt plaats op 29 
december tussen 13:00 en 23:00. 
 
Evenementenvergunning Midwinterfakkeloptocht 
De burgemeester van Schiermonnikoog heeft een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het 
evenement 'Midwinterfakkeloptocht'. Een jaarlijkse fakkeloptocht die zal plaatsvinden op een route door het dorp, en 
als het weer het toelaat buiten het dorp. De optocht zal plaatsvinden op 30 december tussen 12:00 en 21:00. 
Daarnaast zal er op het Willemshof een bijeenkomst zijn met muziek en drinken. 
 
Voornemen uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog hebben het voornemen de adresgegevens van 
onderstaande personen te wijzigen, volgens art.2.21 en 2. 22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is 
gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de 
gemeente Schiermonnikoog staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat onderstaande personen voor de gemeente, 
administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. 
 

Naam Geboortedatum Datum voornemen Uitschrijven naar 
Hajtó, V.A 27-03-1977 07-12-2022 Onbekend 

 
Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen 
documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of ander 
vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben 
voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. 
Staat u naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente Schiermonnikoog via postbus20@schiermonnikoog.nl of (0519) 535050. Als wij 
binnen vier weken na de datum van de publicatie van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de 
bovenstaande personen uit naar onbekend. 
 
 
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.  
 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/

