
 

Nieuwsbrief 
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23 december 2022 

  

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 

26 dec Gemeentehuis en 

milieustraat gesloten 

30 dec Milieustraat gesloten 

3 jan Inloopspreekuur dijk- 

en duinversterking 

4 jan Grof vuil 

5 jan Spreekuur 

WoonFriesland 

9 jan Nieuwjaars-

bijeenkomst 

 
 
 
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. 
 

Verschijning nieuwsbrief 

Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn 
dan informeren wij u daar zeker over. 
 
 

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor  

de nieuwjaarsbijeenkomst op  

maandag 9 januari 2023 om 16.00 uur in het gemeentehuis.  

De bijeenkomst is een goed moment om elkaar te ontmoeten,  

het oude jaar door te nemen en vooruit te zien op het nieuwe jaar. 

Graag luiden wij samen met u het nieuwe jaar in. 

Wij hopen u 9 januari te ontmoeten en  

wensen u fijne feestdagen. 

 
 

Openingstijden gemeentehuis en milieustraat rond feestdagen 

Op maandag 26 december 2022, tweede kerstdag, zijn het gemeentehuis en de 
milieustraat gesloten. De milieustraat is ook gesloten op vrijdag 30 december.  
Daarnaast is er van 27 december 2022 tot en met 6 januari 2023 (kerstvakantie) een 
minimale bezetting bij de publieksbalie. 
 

Annelie Visser gekozen als nieuwe kinderburgemeester 

Op vrijdag 16 december was de verkiezing 
voor de nieuwe kinderburgemeester. Drie 
leerlingen van groep 7 en 8 van 
basisschool Yn de Mande deden mee aan 
de verkiezing. Zij hadden een filmpje 
ingestuurd en een vragenlijst ingevuld. 
Eén van de vragen was: waarom ben jij de 
geschikte kandidaat voor de nieuwe 
kinderburgemeester? De kandidaten 
moesten een openingswoordje houden en 
een lintje doorknippen. Verder 
beantwoorden ze alle vragen die de jury stelde. De jury bestond uit: burgemeester Ineke 
van Gent, Bart Pastoor, Harry AB, Coen Bouman en kinderburgemeester Rinske van der 
Bijl.    
 
Uiteindelijk koos de jury voor Annelie. Annelie wordt in de raadsvergadering van 24 
januari geïnstalleerd. Dan nemen we ook afscheid van de huidige kinderburgemeester 
Rinske. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


 

Vuurwerk op Schiermonnikoog 

De hele gemeente Schiermonnikoog (inclusief Nationaal Park) 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. 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u hierover een flyer. De zone waarin vuurwerk mag worden afgestoken is 
aangegeven in felgroen.  
Buiten deze zone mag geen vuurwerk worden afgestoken, dus ook niet in de natuur of bij de kampeerboerderijen. 

 

Parkeerplaatsen bezet door aanhangers en kampeermiddelen 

Parkeerplaatsen zijn bestemd voor het parkeren van motorvoertuigen en niet voor aanhangers en kampeermiddelen.  
We zien dat enkele parkeerplaatsen voortdurend bezet worden door aanhangers en kampeermiddelen. Ook op 
parkeerplaatsen die intensief gebruikt worden door auto’s. Het gaat om ruim 10% van de beschikbare parkeerplekken. 
Op de parkeerplaats aan het Kerkelaantje, ter hoogte van de kinderboerderij, staan aanhangers en vouwwagens die 
al heel lang niet gebruikt worden. 
Het aantal parkeerplaatsen is beperkt. Daarom verzoeken we de eigenaren van aanhangers en kampeermiddelen een 
anderen plek te vinden en geen gebruik te maken van parkeerplaatsen of andere openbare ruimten. 
 
Verlengen inschrijving woningzoekende 

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

Dieren beschermen en gemakkelijker bouwen 

In de bebouwde kom van Schiermonnikoog wonen niet alleen mensen. De 
gebouwen bieden ook onderdak aan allerlei dieren. Bijvoorbeeld aan huismussen 
en huiszwaluwen. Deze dieren zijn beschermd via de Wet Natuurbescherming 
(Wnb). Om deze dieren goed te beschermen werkt de gemeente Schiermonnikoog 
vanaf 2023 volgens een ecologisch werkprotocol. We voorkomen hiermee lange 
doorlooptijden. Daarnaast zorgen we zo beter voor beschermde soorten omdat 
direct duidelijk is waar en hoe we dieren kunnen beschermen.  
 
Bij veel kleinschalige (ver)bouwwerkzaamheden (zoals bijvoorbeeld 
isolatiewerkzaamheden, het plaatsen van een dakkapel of het vervangen van een 
dakraam) is het nu vaak nodig om onderzoek te laten uitvoeren naar beschermde 
diersoorten. Het college besloot dit voorjaar om een gebiedsbreed natuuronderzoek 
te laten uitvoeren, zodat aparte kleine onderzoeken (de zogenaamde quickscan) 
vaak niet meer nodig zijn. Het gebiedsbrede natuuronderzoek is gedaan in het gehele dorp Schiermonnikoog, 
inclusief recreatiewoningen aan de Badweg, Karrepad en Rijspolder.  
Het ecologisch werkprotocol biedt onder andere handvatten voor het werken buiten kwetsbare perioden en het  
aanbieden van vervangende nestgelegenheid.  
De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming. De nieuwe werkwijze is 
tot stand gekomen in afstemming met de provincie.  
Om een ecologisch werkprotocol te kunnen opstellen maakte Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek afgelopen 
voorjaar een inventarisatie van potentiële verblijfplaatsen van huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en vleermuizen. 
Daarnaast voerden zij een aanvullend onderzoek uit naar nestplaatsen van Huismus.  
Met het nieuwe ecologische werkprotocol beschermen we dieren en helpen we mensen. 
 

Prestatieafspraken WoonFriesland 

Eind vorige week ondertekenden het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, De Bewonersraad en de gemeente 
Schiermonnikoog de prestatieafspraken voor 2023. Hierin maken de drie partijen afspraken over betaalbare, goede en 
duurzame woningen voor inwoners van Schiermonnikoog.  
  
Dit jaar was De Bewonersraad voor het eerst betrokken bij het maken van de prestatieafspraken. Zij praten mee 
namens de huurders. De Bewonersraad vervangt de Raad van Advies die afgelopen najaar op eigen verzoek is 
gestopt. Komend voorjaar stelt De Bewonersraad zich voor aan de huurders op Schiermonnikoog. 
 
De prestatieafspraken zijn belangrijk en gaan over de samenwerking tussen WoonFriesland, de huurdersorganisatie 
en de gemeente. In de afspraken staat wat WoonFriesland en de gemeente gaan doen om de Schiermonnikoogse 
Woonvisie uit te voeren. Ook maken de gemeente en WoonFriesland afspraken over hun sociale activiteiten. De 
afspraken gaan daarnaast over het verbeteren van het woningaanbod, de betaalbaarheid, de leefbaarheid, over het 
onderhoud en de verduurzaming van de huurwoningen. 
 
 
 



 
 

Inloopspreekuur dijk- en duinversterking Wetterskip Fryslan 
Op 3 januari 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 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek 
 
Meer informatie over de dijk- en duinversterking Schiermonnikoog vindt u op: 
https://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/schiermonnikoog  
 

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. De eerstvolgende ophaaldag is 4 januari.  
 

Spreekuur WoonFriesland 

De wijkconsulent van WoonFriesland  is op 5 januari aanwezig in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via 
tel: 088-9952016 of e-mail: frank.kenters@woonfriesland.nl. 
 
 

Zorg & Welzijn 
 

Koffieochtenden in Koningshuis rond de kerstdagen 

Op maandag 26 december (2e kerstdagen) en donderdag 29 december is er geen koffieochtend in het Koningshuis. 
 

Kerstdiner 

Een flinke groep eilanders dineerde woensdagavond 21 december samen bij Van der Werff. Het was een gezellige 
avond met lekker eten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.wetterskipfryslan.nl/projecten/schiermonnikoog
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Bekendmakingen 
 
Omgevingsvergunning – aanvraag  
Veerweg 6 - het veranderen van de loods (22-12-2022) 
Pathmosstraat 1 - het wijzigen van een kozijn in de zijgevel (22-12-2022) 
 
Omgevingsvergunning – Verleend 
Langestreek 66 - het plaatsen van een luifel boven de entree (21-12-2022) 
 
Omgevingsvergunning - Intrekking aanvraag 
Pathmosstraat 1 - wijzigen kozijn in voorgevel (21-12-2022) 
Rijspolder 38 - het aanbrengen van nieuwe gevelbekleding (22-12-2022) 
 
Omgevingsvergunning – Verlengen beslistermijn 
Middenstreek 43 - het veranderen van de inrichting van de tuin (21-12-2022) 
Vuurtorenpad 4 en 6 - nieuwbouw 2 onder 1 kap recreatiewoning 
 
Belastingverordeningen 
In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 8 november 2022 zijn de volgende verordeningen vastgesteld (21-
12-2022): 
de verordening onroerende zaakbelastingen 2023;  
de verordening afvalstoffenheffing 2023;  
de verordening riool- en waterzorgheffing 2023;  
de verordening toeristenbelasting 2023;  
de verordening forensenbelasting 2023; 
de verordening lijkbezorgingsrechten 2023. 
 
Melding incidentele festiviteit: Dorpshuis 
Op 20 december 2022 is een melding incidentele festiviteit ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het houden van een 
incidentele festiviteit op 24 december tussen 11:00 en 16:00. Op grond van artikel 4:3 van de algemene plaatselijke 
verordening van de gemeente Schiermonnikoog, mag een inrichting maximaal 10 incidentele festiviteiten per kalenderjaar 
houden waarbij afgeweken mag worden van de geldende geluidsnormen. 
Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden 
ingediend. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, via het algemene nummer 0519-535050. 
 
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. 

 

 

 

 

De  

gemeente  

Schiermonnikoog  

wenst iedereen hele  

fijne feestdagen en een  

veilige en prettige jaarwisseling 

!! 
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