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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

Installatie raadslid
Op dinsdag 17 augustus werd mevrouw
J. Ridder geïnstalleerd als raadslid van de
gemeente Schiermonnikoog. Jeanette Ridder
volgt Klaas Kruiger op die in de laatste
vergadering afscheid nam.
Wij wensen Jeanette veel succes.

Dagelijks vervoer van Lauwersoog naar
Dokkum v.v.
Kinderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog en na voltooiing van het
basisonderwijs geen bij hun persoonlijke situatie aansluitend onderwijs kunnen volgen
op Schiermonnikoog, en daarom zijn aangewezen op onderwijs aan de vaste wal
(Dokkum), komen in aanmerking voor georganiseerd vervoer, zulks ter beoordeling aan
het college van burgemeester en wethouders, dat zich hierin laat adviseren door een
onafhankelijke ter zake deskundige.
Ouders dragen zelf bij in de kosten van deze vorm van vervoer. De hoogte van de
eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van de werkelijke kosten van het openbaar
vervoer.
Aanvragen kan via het product leerlingenvervoer onder “direct regelen” op onze website.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Erica Faber, (0519) 555 555.

Uitwonende student en Wagenborgpas
Kalender
30 aug

15 sep
16 sep
23 sep

Huiskamer
Koningshuis voor het
eerst open.
Raadsvergadering
Inzameling KCA
Energieadviseur

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.
Via de website kunt u zich
abonneren op de bekendmakingen.
Deze ontvangt u dan via een
emailbericht.
Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Bent u student en vanwege uw studie uitgeschreven van Schiermonnikoog dan kunt u
ook in aanmerking komen voor een Wagenborgpas. Hiervoor moet u een recent bewijs
van inschrijving van de betreffende school aan de vaste wal inleveren. Elk jaar, vóór
januari, moet u een nieuw bewijs van inschrijving van de betreffende school inleveren.
Uitwonende scholieren en studenten, die als zodanig bekend zijn bij Wagenborg
Passagiersdiensten, ontvangen hiervan aan het einde van het jaar per brief of e-mail
bericht.

Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden?
Voor verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gemeente. Heeft u iets
gevonden of bent u iets verloren? Registreer dit dan via de website
www.verlorenofgevonden.nl of via onze website.
U kunt ook tijdens openingstijden terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis.
Mocht er niemand aanwezig zijn dan kunt u ook mailen naar
postbus20@schiermonnikoog.nl
Het lukt regelmatig om voorwerpen weer terug te kunnen geven aan de eigenaar.

Melden overlast bij Politie Schiermonnikoog
De politie ontvangt met enige regelmaat meldingen van overlast. Vaak gaan deze
meldingen over ervaren overlast van één of twee dagen geleden. Het is van belang om
bij overlast direct een melding te doen bij de politie. Hierdoor kan de politie optreden om
de overlast, indien mogelijk, te beëindigen.
Melding geen spoed
Mocht u een situatie aantreffen waarin de politie iets kan betekenen, denk bijvoorbeeld
aan overlast van luidruchtige mensen, iets wat vreemd of verdacht is, dan kunt u de
politie bellen via 0900-8844. U kunt uw melding ook anoniem doen.
Spoed
Voor spoed belt u natuurlijk altijd het alarmnummer 112.

Regelgeving vissen op zeebaars
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ons geïnformeerd over de maatregelen rondom het
vissen op zeebaars. Door de onderhandelingen (onder andere over visserij) tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk
zijn de regels voor de tweede helft van het jaar pas onlangs bekend.
Gerichte visserij op zeebaars met recreatief staand want niet toegestaan
Voor recreatief staand want geldt er een jaarrond verbod op het vangen en behouden van zeebaars. Een gerichte
recreatieve visserij op zeebaars met staand want is niet toegestaan. Eventueel bijgevangen zeebaars mag niet
worden behouden (en dus meegenomen).
Eilanders mogen wel blijven vissen met een staand wantnet. Andere soorten vis mag u wel meenemen.
Visserij op zeebaars met hengel beperkt toegestaan
In de periode tot 30 november 2021 geldt een ‘bag limit’ van twee zeebaarzen per dag voor zeebaars gevangen met
een hengel. Dit betekent dat er in die periode per sportvisser maximaal twee zeebaarzen per dag mogen worden
meegenomen. Deze zeebaarzen moeten wel voldoen aan de gestelde minimummaat van 42 cm.
Tussen 1-31 december 2021 geldt een ‘catch-and-realease’. Gevangen zeebaars moet in de maand december dus
worden teruggezet in hetzelfde water.

Melding verplicht
Wilt u vissen met een recreatief staand wantnet, dan bent u verplicht dit eenmaal per jaar te melden bij de gemeente.
Een melding geldt voor een kalenderjaar. U kunt de melding eenvoudig online doen. Lees de voorwaarden op onze
website.

Persoonsgegevens verstrekken uit de Basisregistratie Personen
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat
onder andere om de gegevens van uw adres, nationaliteit, ouders, burgerlijke staat en kinderen. Uw gegevens
worden automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en de DUO (Dienst Uitvoering
Onderwijs). Ook verstrekken wij uw gegevens aan maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Deze
instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op de informatie uit de BRP.
Welke persoonsgegevens aan deze instanties worden verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verstrekken van persoonsgegevens kunt u niet voorkomen, omdat het verplicht is
voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om uw persoonsgegevens. Voor deze
verstrekkingen kunt u geheimhouding vragen. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden
(zoals een curator of advocaat) en aan zogenoemde vrije derden (zoals sport- of muziekverenigingen). U kunt uw
schriftelijke verzoek om geheimhouding richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Eigenaren van recreatiewoningen opgelet: de Energiebox is er ook voor u.
Eigenaren van recreatiewoningen kunnen een gratis energiebox ophalen. In de box zitten diverse energiebesparende
artikelen die u direct kunt gebruiken. Daarnaast zit er een voucher in de box waarmee u gratis een warmtebeeldfoto
van uw woning kunt laten maken. De Energiebox wordt mede mogelijk gemaakt door Installatiebedrijf Vlasma en
Energiecorporatie de Sintrale.
Inwoners van Schiermonnikoog kregen de energiebox begin dit jaar thuis geleverd. Voor eigenaren van
recreatiewoningen zijn er ook energieboxen beschikbaar. U kunt deze afhalen bij Installatiebedrijf Vlasma tijdens
openingstijden (www.vlasma.nl).

Energieadviseur
Op 23 september is de energieadviseur op het eiland. Maak een afspraak voor een Energieadvies op Maat door een
e-mail te sturen naar postbus20@schiermonnikoog.nl of te bellen met 0519-535050. U ontvangt een emailbevestiging met daarin het tijdstip waarop de adviseur bij u langskomt.

Zorg & Welzijn
Huiskamer Koningshuis open!
Op maandag 30 augustus gaat de huiskamer van het Koningshuis open. U bent van harte welkom voor een kopje
koffie of thee, een praatje, een spelletje of een andere activiteit.
De huiskamer is open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur en is bedoeld voor iedereen, jong
en oud.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda scheper 06-11747822.

Maatschappelijk werk
Wilt u een afspraak maken met maatschappelijk werk? Dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werkster,
Yvonne Kolster via 088-5335353 of u kunt een e-mail zenden naar info@smwf.nl. Kijk voor meer informatie op de
website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.smwf.nl

