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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
28 juni
29 juni

30 juni
12 juli
14 juli
14 juli

Toelage uitwonende studenten
Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor
een gemeentelijke toelage van maximaal € 172,34 per maand. Het betreft de leerlingen
tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook studenten van 18 jaar
en ouder die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs (havo, vwo) komen
hiervoor in aanmerking.
Bij een inkomen lager dan € 38.074,46 ontvangt u de maximale toelage. Is uw inkomen
iets hoger dan dit bedrag, dan neemt de tegemoetkoming met elke meer verdiende euro
af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien dan toch een aanvraag in.
Aanvragen toelage
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar 2022/2023 moet vóór 1 maart 2023
bij de gemeente binnen zijn. Bij het aanvraagformulier moet u ook een aantal bijlagen
inleveren:
• Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
• Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan de
onderwijsinstelling die u op het formulier heeft ingevuld;
• Een inkomensverklaring van de belastingdienst van het kalenderjaar 2020 waar
uw verzamelinkomen uit blijkt. Deze verklaring is op te vragen bij de
belastingdienst via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-eninkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
De gemeentelijke toelage kan digitaal worden aangevraagd via onze website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail aan info@ameland.nl of
telefonisch op het nummer 0519 55 55 55 (gemeente Ameland).

Subsidie voor Zuivelhoeve op Schiermonnikoog
Uitje Balgexpres
Spreekuur
burgemeester en
wethouders
Energieadviseur
Raadsvergadering
(besluitvormend)
Streekarchivaris
Commissie
Bezwaarschriften

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.

Goed nieuws voor onze boeren! De nieuwe zuivelcoöperatie op Schiermonnikoog
ontvangt een bijdrage van 1 miljoen euro van de provincie Fryslân voor het verwerken
van zuivel van de eilander veehouders. Deze bijdrage maakt het mogelijk om een
zuivelhoeve te realiseren om kaas te maken op het eiland. Daar zijn we erg blij om.
Op dit moment wordt de kaas Van Schier aan de wal geproduceerd.
De bijdrage komt voort uit de overeenkomst die het Rijk en de provincie in september
vorig jaar met de melkveehouders op Schiermonnikoog hebben gesloten. Het
gebiedsproces op Schiermonnikoog heeft geleid tot een breed pakket met afspraken
waarbij de natuur, het landschap en de biodiversiteit sterk worden verbeterd en waarbij
er tegelijkertijd een perspectief is voor de landbouw.
Nieuwe zuivelhoeve in de maak
De start van de bouw is in 2023, zodat de productie van kaas op het eiland in 2024 van
start gaat. De provincie draagt bij in de voorbereidingskosten, de kosten voor de bouw
van de zuivelhoeve en de investeringen in apparatuur.
Stikstofreductie
De melkveehouders op Schiermonnikoog,
Vereniging Natuurmonumenten, gemeente
Schiermonnikoog, provincie Fryslân, het Rijk en
de agrarische natuurvereniging Waddenvogels
hebben een plan bedacht waarbij de
melkveestapel met 38% wordt gereduceerd. Dit
leidt tot een vermindering van de stikstofemissie
en -depositie op het Natura2000-gebied. Het
verlies aan inkomen van de melkveehouders
wordt gecompenseerd door een hogere melkprijs
door kaas te maken van de eigen melk.
Op 25 september 2021 hebben de betrokken veehouders, gedeputeerden Hoogland en
Fokkinga, de directeur van ANV Waddenvogels en toenmalig minister Schouten van
LNV een overeenkomst getekend met daarin een breed afsprakenpakket. De zeven
boeren hebben volgens afspraak het aantal melkkoeien verminderd tot 375 koeien.

Streekarchivaris in het gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 14 juli aanwezig in het gemeentehuis.
Voor het raadplegen van de gemeentelijke archieven kunt u het beste vooraf een afspraak maken met dhr. Tj.
Jongsma van het Streekarchief Noordoost Fryslân, per e-mail aan t.jongsma@ddfk.nl of telefonisch op 0519 22 28 53.

Commissie Bezwaarschriften 14 juli 2022
Donderdag 14 juli behandelt de Adviescommissie een bezwaarschrift op een hoorzitting. De behandeling van het
bezwaarschrift begint om 11 uur. De behandeling van dit bezwaarschrift is openbaar.
Voor informatie over het te behandelen bezwaarschrift of over de procedure kunt u contact opnemen met Meintje
Boonstra, secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften. Dit kan per e-mail aan mboonstra@ameland.nl of
telefonisch op het nummer 0519 55 55 55 (gemeente Ameland).

Zorg & Welzijn
Uitje Balgexpres - voorzorgsmaatregelen corona
Dinsdag 28 juni gaan de ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog er op uit met de Balgexpres.
Omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt vragen wij u om niet mee te gaan als u klachten heeft.
Wilt u in dat geval contact opnemen met Brenda Scheper 06-11747822.

Zorg & Welzijn is dagelijks bereikbaar voor inwoners met zorgvragen
Zorg & Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor zorgvragen, signalen en suggesties. Wilt u een afspraak maken of
heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers.
- Voor WMO- of zorgvragen kunt u bellen met 06-11747797 (Marjan Sanou) of mailen naar
wmo@schiermonnikoog.nl.
- Voor vragen over ouderenwerk of welzijn kunt u bellen met 06-11747822 (Brenda Scheper) of mailen naar
welzijn@schiermonnikoog.nl.
De medewerkers van het team Zorg & Welzijn zijn dagelijks bereikbaar om uw vragen te beantwoorden en als dat niet
lukt wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. De medewerkers in het team zijn elkaars back-up.

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 y.kolster@sociaalwerkdekaai.nl. Kijk voor meer
informatie op de website van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan www.sociaalwerkdekaai.nl

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning – Aanvraag
- Langestreek 72 - het bouwen van een berging in de overtuin: (zaaknummer 2022.0053)
- Langestreek 124 - het vervangen van kozijnen (voorgevel) (zaaknummer 2022.0056)

Omgevingsvergunning - Verlengen beslistermijn
- Badweg 71B - het plaatsen van een buitenunit warmtepomp (zaaknummer 2022.0049)
- Helmsnijderspad 2 - het veranderen van de woning en het plaatsen van een berging (zaaknummer 2022.0048)

Omgevingsvergunning – Verleend
- Langestreek 34 (zaaknummer 2022.0050) Wijziging op vergunning 2021.0036 voor het vervangen van enige gevels
en fundering van de woning en het veranderen van de westgevel van de berging t.b.v. een warmtepomp
- Langestreek 152 - De bouw van een nieuwbouwwoning. Te realiseren door sloop van de bestaande woning en
bijgebouw alvorens de nieuwe woning te realiseren (zaaknummer 2022.0017)
- Torenstreek 22 - het tijdelijk plaatsen van een projectie cabine (zaaknummer 2022.0035)
- Nabij Prins Bernhardweg 1 - het realiseren van een labyrint (zaaknummer 2022.0038)

Financiële verordening gemeente Schiermonnikoog 2021
In de raadsvergadering van 21 december 2021 heeft de gemeenteraad de financiële verordening gemeente
Schiermonnikoog 2021 vastgesteld.
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.

