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Wijziging openingstijden

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.

De gemeente Schiermonnikoog is door fietsers uitgeroepen tot
fietsvriendelijkste gemeente van Nederland. Dit werd vandaag
tijdens het nationaal fietscongres bekend gemaakt.
Burgemeester Ineke van Gent ontving de prijs uit handen van Staatssecretaris Vivianne
Heijnen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

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
6 juni
6 en 7
juni
7 juni
9 juni
13 juni
16 juni
16 juni
21 juni
22 juni

Koningshuis gesloten
Gemeentehuis en
milieustraat gesloten
Pinksterdrie-ochtend
Koningshuis
Ambulancehelikopter
te bezichtigen
Kijkje achter de
schermen Koningshuis
KCA
Zorg & Welzijn etentje
Raadsvergadering
Informatieavond
Wind op Zee

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
e-mailbericht.
Verordeningen en beleidsregels
van de gemeente Schiermonnikoog
kunt u vinden op www.overheid.nl.

Op maandag 6 juni (tweede pinksterdag) en dinsdag 7 juni (derde pinksterdag) zijn het
gemeentehuis en de milieustraat gesloten.

Schiermonnikoog wint titel Fietsgemeente 2022

Burgemeester Ineke van Gent: “Als kleinste gemeente van Nederland zijn wij heel trots
op deze grote prijs. Fietsen zit in de genen van onze autoluwe gemeente. De mooie
natuur en de prachtige omgeving doen de rest om (ook) op de fiets te genieten van
Schiermonnikoog. Samen met Natuurmonumenten en aannemersbedrijf Van der Lee
zorgen wij heel goed voor onze fietspaden.”
Om te vieren dat de kleinste gemeente van Nederland nu ook de ranglijst aanvoert, heeft
de Fietsersbond de verkiezing vanaf nu omgedoopt van Fietsstad naar Fietsgemeente
2022.
Staatssecretaris Vivianne Heijnen (IenW): “Schiermonnikoog is een prachtig eiland waar
je heerlijk kunt fietsen. Of je nu wind mee hebt of tegen de wind in een duin op moet
fietsen, één ding weet je zeker: je komt altijd met een leeg en uitgerust hoofd thuis.”
Volgens de fietsers die de enquête hebben ingevuld zit het fietsnetwerk op
Schiermonnikoog logisch in elkaar en is herkenbaar. Dit zorgt voor een goede beleving
van het fietsen, prettig en
afwisselend. Fietsen op
Schiermonnikoog voelt veilig en
goed voor jong en oud. Ook
zaken als onderhoud en
kwaliteit van de infrastructuur
scoorden bovengemiddeld.
Eerder dit jaar werd
Schiermonnikoog al
uitgeroepen tot beste kleine
fietsgemeente in de verkiezing
voor Fietsstad 2022.

Vergunning gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog ter inzage
Afgelopen woensdag maakte de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
bekend dat hij een vergunning verleent voor gaswinning ten noorden van
Schiermonnikoog. Deze vergunning ligt vanaf vrijdag 3 juni 2022 ter inzage op het
gemeentehuis en via Bureau Energieprojecten (rvo.nl).
De gemeente Schiermonnikoog is tegen gaswinning op deze plek. De gemeenteraad
van Schiermonnikoog sprak zich eerder al unaniem uit tegen gasboringen rondom het
eiland. De raad is van mening dat de weg van gasboringen in de nabijheid van ons
eiland om diverse redenen ongewenst is.
“We moeten niet meer opnieuw boren in het verleden, naar gas, maar juist investeren in
de toekomst met hernieuwbare bronnen”, vindt burgemeester Ineke van Gent.
Gaswinning is in strijd met de klimaatdoelen. Bovendien bedreigt gaswinning unieke
natuurgebieden in zowel Nederland als Duitsland. De eilandgemeentes verwelkomen
ieder jaar honderdduizenden toeristen, die komen voor de bijzondere natuur. Een
ongerepte natuur en behoud van het gevoelige ecosysteem Waddenzee vormen
daarmee de basis voor het economische voortbestaan en overleven van de
Waddeneilandgemeentes.

Vanaf vrijdag ligt de vergunning voor het winnen van gas ten noorden van Schiermonnikoog ter inzage voor iedereen.
De gemeente vindt dat investeerders op zoek moeten gaan naar duurzame bronnen van energie en zal hiertoe blijven
oproepen.

Aanvragen energietoeslag 2022
Een aantal weken geleden informeerden wij u over de Eenmalige Energietoeslag 2022. Dit is een eenmalig bedrag
van € 800,- netto voor inwoners die voldoen aan bepaalde voorwaarden. U kunt deze toeslag gebruiken om uw
(gestegen) energielasten mee te betalen. Er wordt 1 toeslag verstrekt per woonadres.
Aanvragen vanaf 1 juni
Het is nu mogelijk om de energietoeslag aan te vragen. Dit kan tot en met 30 november 2022. Heeft u de
energietoeslag al automatisch ontvangen? Dan hoeft u deze niet nog een keer aan te vragen.
Het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente Schiermonnikoog. Hier vindt u ook meer informatie. Klik
op de homepagina op ‘eenmalige energietoeslag’ of kijk in het menu bij zelf regelen > werk, inkomen en zorg >
Eenmalige energietoeslag Schiermonnikoog. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis.

Informatieavond Wind op Zee
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt u uit voor een informatieavond over de aansluiting
van twee windparken (Ten Noorden van de Wadden en Doordewind) op de Groningse Eemshaven. U bent welkom op
woensdag 22 juni van 20.00-22.00 uur in het Dorpshuis.
Tijdens deze avond vertellen medewerkers van het ministerie meer over de acht mogelijke routes voor kabels en het
onderzoek dat ze hiernaar willen doen. Zij horen graag van u waar zij rekening mee moeten houden bij verder
onderzoek. Ook is er ruimte om vragen te stellen.
De aanleg van kabels heeft impact op de omgeving. Schiermonnikoog ligt in het gebied dat met de mogelijke routes
voor de elektriciteitskabels doorkruist kan worden. Een besluit daarover is nog niet genomen.
Windparken op zee moeten worden aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet om de energie aan woningen en de
industrie te leveren. Hiervoor zijn routes met elektriciteitskabels nodig. In de toekomst kunnen dit ook
waterstofleidingen zijn. We kijken ook naar mogelijke routes voor de aansluiting van eventuele toekomstige
windparken. Windenergie levert namelijk een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.
Klimaatwetenschapper Pier Vellinga neemt u tijdens deze avond mee in de belangrijke rol van wind op zee in de
energietransitie.
Meer informatie vindt u op de website Programma aansluiting wind op zee (PAWOZ) - Eemshaven (rvo.nl).
Heeft u nu al vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan vooral contact op via: pawoz-eemshaven@minezk.nl.

Huurwoning beschikbaar Zevenhuizen 4
Er komt per 20 juni 2022 een sociale huurwoning vrij waarop u zich kunt inschrijven. Uw inschrijving moet vóór
maandag 13 juni 2022 bij de gemeente binnen te zijn.
Zevenhuizen 4 is een kleine woning met één slaapkamer en badkamer op de verdieping.
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan ontvangt u deze over de netto huurprijs.
Zevenhuizen 4 (kleine woning)
Aantal slaapkamers:
Oppervlakte slaapkamer:
Oppervlakte woonkamer / keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/balkon/terras

1
9,42
22,04 m²
Ja 9,00 m²
Nee
Terras/ tuin

Netto huur:
Servicekosten:
Bruto huur:

€ 435,45
€ 5,61
€ 441,06

Reageren
Om in aanmerking te komen voor deze woning, moet u via onze website reageren met het formulier ‘woningzoekende,
reageren op huurwoning’. U vindt dit formulier onder ‘direct regelen’ of via het nieuwsbericht op onze website. Mocht u
hulp nodig hebben met het invullen van het formulier, dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis.
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 economisch en/of
maatschappelijk gebonden bent aan Schiermonnikoog.

Ambulancehelikopter te bezichtigen op 9 juni
De ambulancehelikopter Medic01 bestaat 5 jaar. Ter ere van het
eerste lustrum maakt de helikopter een tour langs de de Friese
Waddeneilanden. Op donderdag 9 juni om 10.00 uur zal de
ambulancehelikopter landen op Schiermonnikoog op het veld aan de
Knuppeldam ter hoogte van de brandweergarage.
Tijdens een hulpverlening staat de aandacht voor de patiënt centraal,
maar nu kan iedereen de helikopter uitgebreid van dichtbij bekijken
en kennismaken met de crew.
De helikopter is aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur.
Op vliegbasis Leeuwarden staat de helikopter 24/7 paraat voor ambulancevluchten vanaf de Friese Waddeneilanden
naar een ziekenhuis op de vaste wal. De ANWB Medical Air Assistance vliegt deze helikopter in opdracht van
Regionale Ambulancevoorziening Fryslân. Tijdens de tour is de reservehelikopter beschikbaar, om de continuïteit van
de ambulancezorg per helikopter voor de Friese Waddeneilanden te waarborgen.

Sportakkoord: surfclub stelt zich voor
In maart onderzochten wij in het kader van het Sportakkoord de sport- en bewegingsbehoeften bij de inwoners van
Schiermonnikoog. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat veel mensen graag wat meer willen weten over het huidige
sportaanbod. De betrokken sportaanbieders stellen zich daarom om de beurt aan u voor.
Surfclub Schiermonnikoog
Het is alweer 10 jaar geleden dat we deze vereniging oprichtten. Gevestigd op het podium bij paviljoen Paal 3
begonnen we in 2012 met een groep van 15 tot 20 kitesurfers. Dit jaar hebben we 66 leden, waarvan 25 eilanders. De
anderen hebben hier of een zomerhuisje of komen geregeld naar het eiland om hier te kitesurfen.
Bij onze vereniging kun je je kitespullen stallen vanaf half april tot eind september. Daarna wordt ons onderkomen
weer afgebroken. We surfen dan soms nog wel, al zijn er ook leden die dan een winterpauze nemen of voor een tijdje
naar het buitenland gaan om daar te kitesurfen.
Het kitesurfen bij Paal 3 wordt steeds interessanter voor beginnende kitesurfers. Een nieuwe reeks zandbanken dient
zich aan, die bij laagwater zo'n 3 uur droog vallen. Binnen deze zandbanken vormt zich dan een lagune met vlak
water. Voor beginners is dit perfect want dan is het leren van deze sport veel gemakkelijker dan in de branding.
Gevorderden steken deze banken over en genieten van de binnenkomende golven.
Binnen onze vereniging worden geen lessen gegeven, maar op het activiteitenstrand zijn wel twee kitesurfscholen. Bij
beide scholen kunnen eilanders korting krijgen op hun lessen. Kiteminded zit op het podium bij Paal 3 en Reactief van
Coen Bouman staat bij de strandopgang Westerhofpad.
Heeft het weleens gekriebeld als u aan de vloedlijn naar het kitesurfen stond te kijken of wilt u kennismaken met deze
sport? Kom dan eens langs op het strand en informeer naar de mogelijkheden. Kitesurfen kan van 10 tot 75 jaar.
Leeftijd en kracht spelen geen rol. De kite (vlieger) doet het werk.
Meer informatie
Surfclub Schiermonnikoog: omejos@gmail.com
Reactief: kitesurfen-schiermonnikoog.nl
Kiteminded: kiteminded.com

Militaire oefening
Er zullen meerdere militaire oefeningen plaatsvinden bij het oefenterrein Marnewaard in Lauwersoog van dinsdag 7
t/m vrijdag 10 juni 2022 van 12.00 tot 16.00 uur en van donderdag 16 t/m woensdag 22 juni 2022 van 8:00 tot 22:00
uur. Het oefenterrein zal hiervoor afgesloten zijn. Van 16 tot 22 juni zal ook het deel van de Kustweg dat langs de
schietbaan loopt afgesloten zijn voor alle verkeer inclusief fietsers, voetgangers en ruiters. Het gedeelte van de
Kustweg tussen de Gerbrandywei en de Marneweg blijft open voor alle verkeer.

Donderdag 16 juni inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk afval)
Op donderdag 16 juni haalt de chemokar het huishoudelijk klein chemisch afval huis aan huis op. Bewaar batterijen,
afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval in de bekende rode of groene kunststofbak. Zet deze
bak op donderdagochtend 16 juni, afgesloten, voor uw woning. De chemokar haalt het afval bij u op. Graag op het
aangebodene vermelden wat de inhoud is.
De ophaaldag is vanaf dit jaar gewijzigd van woensdag naar donderdag. Dit is voortaan de nieuwe ophaaldag.
Na de route staat de chemokar van 14.00 - 15.00 uur op het parkeerterrein bij de Inspecteur Boelensschool aan de
Langestreek. Als uw bak om de een of andere reden niet is opgehaald kunt u deze daar afgeven.
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.

Zorg & Welzijn
Koningshuis gesloten op tweede pinksterdag
In verband met tweede pinksterdag is het Koningshuis gesloten op maandag 6 juni.

Koffieochtend voor jong en oud op pinksterdrie
Op dinsdag 7 juni (pinksterdrie) is er koffieochtend in het Koningshuis met pinkstergezelligheid voor jong en oud. U
bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee vanaf 9.00 uur. Het Koninghuis is die dag geopend tot 12.00 uur
in plaats van 13.00 uur. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda Scheper 06-11747822.

Kijkje achter de schermen: maatschappelijk werk
Op maandag 13 juni komt Yvonne Kolster (maatschappelijk werk) in het Koningshuis vertellen wat haar beroep
inhoudt. Met een leuk informeel praatje geeft zij een inkijkje in haar ervaringen en werkzaamheden en leer je wat zij
kan betekenen voor de inwoners van Schiermonnikoog. Yvonne is er vanaf 10.30 uur met een kopje koffie en
iedereen is welkom, voor jong en oud.

Eten bij van der Werff
Donderdag 16 juni eten wij gezellig samen bij van der Werff.
Aanvang: 11.45 uur
Hoofdgerecht met een consumptie: € 8,00
Aanmelden: vóór maandag 13 juni bij Brenda Scheper 06-11747822

Bekendmakingen
Melding incidentele festiviteit
- De Oorsprong - het houden van een incidentele festiviteit betreffende een huwelijksfeest met muziek van 14:00 uur
tot 01:00 uur op zaterdag 27 augustus 2022

Omgevingsvergunning – Verleend
- Voorstreek 26 - het gebruiken van de recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan (zaaknummer 2022.0026)
- Langestreek om de Noord 21 - het veranderen van de gevel / vervangen aluminium pui (zaaknummer 2022.0029)

Rectificatie Omgevingsvergunning – Verleend
- Voorstreek 24 (ipv Voorstreek 26) - het gebruiken van de recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan
(zaaknummer 2022.0026)

Besluit maatwerkvoorschriften
- Reeweg 5 - geen vetafscheider en slibvangput nodig. Het besluit ligt tot en met 29 juni 2022 ter inzage bij het
gemeentehuis. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. Belanghebbenden kunnen tot het einde van de
inzagetermijn - 29 juni 2022 - bezwaar maken tegen dit besluit.

Melding Activiteitenbesluit
- Reeweg 5 - het bereiden van noten in de Van Schier kaas- en delicatessenwinkel

