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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.

Raadslid, iets voor u?
Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als inwoner van de gemeente
Schiermonnikoog mag u kiezen wie uw volksvertegenwoordigers mogen worden.
De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. De gemeenteraad neemt
beslissingen die voor de gemeente van belang zijn zoals over onderwijs, belastingen en
bouwplannen. De gemeenteraad stelt het beleid vast en controleert of dit beleid goed
wordt uitgevoerd. De gemeenteraad van Schiermonnikoog bestaat uit negen raadsleden.

Zorg en Welzijn:
Coördinator: 06-11617657
Zorgvragen: 06-11747797
Ouderenwerk: 06-11747822
Jongerenwerk: 06-11091410

Woont u op Schiermonnikoog en wilt u een positieve bijdrage leveren aan de gemeente?
Als raadslid heeft u zitting in de gemeenteraad van Schiermonnikoog en beslist u mee
over de toekomst van ons eiland. U vertegenwoordigt de inwoners van onze gemeente.
Als raadslid bent u betrokken bij de inwoners en de eilander samenleving. Samen met de
andere raadsleden neemt u beslissingen over Schiermonnikoog.

Openingstijden:

Momenteel zetten de politieke partijen hun programma voor de komende vier jaar op
papier. Ook zetten zij zich in om mensen te interesseren voor het raadswerk.

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
2 nov
4 nov

Raadsvergadering
Energieadviseur

Is uw interesse in de eilander politiek en het raadswerk gewekt? Neem dan contact op met
de politieke partijen op Schiermonnikoog en meld u aan als kandidaat raadslid.
De politieke partijen zijn:
Samen voor Schiermonnikoog www.samenvoorschiermonnikoog.nl
Ons Belang www.onsbelangschiermonnikoog.nl
Schiermonnikoogs Belang www.schiermonnikoogsbelang.nl
Wilt u meer informatie over het raadswerk, de eisen van het raadslidmaatschap, het
functioneren van de gemeenteraad of heeft u interesse in een voorbereiden training?
Neem dan contact op met of met de griffier van de gemeenteraad Marja van der Meer via
e-mail m.vandermeer@schiermonnikoog.nl of telefonisch via 06-11705296.
Wie weet staat u straks op de kandidatenlijst van één van de partijen en wordt u raadslid
voor de komende raadsperiode.
Ineke van Gent.

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.

Vacature beleidsmedewerker Sociaal Domein
De gemeente zoekt een
Beleidsmedewerker Sociaal Domein
voor 30 uur per week
Als beleidsmedewerker Sociaal Domein heb je een zeer gevarieerd takenpakket en kun je
voor een kleine gemeente als Schiermonnikoog veel bereiken. Je houdt je bezig met de
beleidsontwikkeling en advisering met betrekking tot het brede sociaal domein, waaronder
onder andere welzijn, Wmo, Participatiewet en volksgezondheid. Ook sport, subsidies en
cultuur behoren tot je takenpakket.
Interesse? Kijk voor de volledige vacaturetekst op www.schiermonnikoog.nl onder het
kopje nieuws.

Werkbezoek Koningshuis
De gemeenteraad is deze week op werkbezoek geweest in het
Koningshuis. De raadsleden zijn bijgepraat over hoe het gaat
met zorg en welzijn op het eiland. Veel eilanders weten het
nieuwe Koningshuis te vinden voor een praatje, een kopje koffie
of een activiteit.
De vice-voorzitter van de raad, Annet van der Meulen,
overhandigde namens de raad en griffier een mooi schilderwerk
van het Koningshuis. Dit krijgt een mooi plekje in de
koffiekamer.

Woningbouw
Afgelopen week zijn er veel materialen gebracht naar Woningbouwlocatie Oost. Dit zijn
de funderingen voor de nieuwe sociale huurwoningen die hier gebouwd worden. De
zestien huizen krijgen een woonkamer met open keuken, en drie slaapkamers. De
woningen krijgen zonnepanelen en zijn aardgasvrij. Als de funderingen gereed zijn,
worden de woningen in sneltreinvaart gebouwd.
De elementen, zoals de gevels, wanden en daken van de huizen komen kant en klaar
op de bouwplaats aan. Hierdoor is de bouwtijd kort en kunnen eilanders begin van het
nieuwe jaar al genieten van hun nieuwe, betaalbare en duurzame huurwoning. Om in
aanmerking te komen voor deze woningen dient u bij de gemeente Schiermonnikoog geregistreerd te staan als
woningzoekende. De woningen worden met voorrang toegewezen
aan woningzoekenden met een economische en/of maatschappelijke achtergrond.

Huurwoning beschikbaar Van Starkenborghstraat 28
Er komt per 1 december 2021 een huurwoning beschikbaar waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving dient voor
maandag 1 november 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Het is een kleine seniorenwoning met een netto huurprijs
van € 408,92. Inclusief servicekosten van € 5,61 en voorschot zonne-energie à €18,34 komt de bruto huurprijs op €
432,87. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Deze ontvangt u over het bedrag van € 408,92.
Aantal slaapkamers:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

1 op de b.g.
ja
nee
Tuin en terras

Oppervlakte slaapkamer:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:

7,66 m²
10,49 m²
5,00 m²

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot en met zondag 31 oktober 2021 aanstaande. U kunt alleen
reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van de
reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt bericht of de woning aan u is
toegewezen of niet.
Toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog. Van Starkenborghstraat 28 is een kleine seniorenwoning. Er is
één volwaardige slaapkamers en één badkamer op de begane grond. Er mogen alleen huishoudens van maximaal
twee personen in deze woningen. De seniorenwoningen worden ook als passend/ geschikt gezien voor
woningzoekenden met een medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 06-11747797.

Extra korting Energieadvies op maat loopt af
Wilt u uw (recreatie)woning energiezuiniger maken, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? De gemeente
Schiermonnikoog betaalt mee om u van een goed duurzaamheidsadvies te voorzien. Dit jaar kunt u nog gebruik
maken van een extra voordelig Energieadvies op Maat. Want in de periode tot en met 31 december 2021 krijgt u
€100,00 korting. Het Energieadvies op maat kost dan nog maar € 100,00. Voor de voorwaarden en meer informatie
kijkt u op onze website. De energieadviseur komt nog op het eiland op 4 november en 16 december.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning - Aanvraag
Reeweg 5 - afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van een winkel (zaaknummer
2021.0080)
Langestreek 124 - wijzigen gevel (zaaknummer 2021.0079)
Duinpad 10 - wijzigen brandscheiding (zaaknummer 2021.0081)
Rijspolder 61 - plaatsen van een overkapping (zaaknummer 2021.0083)
Omgevingsvergunning - Intrekking aanvraag
Rijspolder 96 - vervangen van het dak (zaaknummer 2021.0067)

