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De gemeente dat zijn wij allemaal!

Op 16 maart kiezen we een nieuwe raad voor de komende vier jaar. 
Zo kun je meebeslissen over de koers die we op het eiland moeten 
gaan volgen. Je kunt stemmen op een persoon op de kieslijst van 
een van de partijen. Iemand wie je vertrouwt en die jouw stem laat 
horen in het hoogste bestuur van ons eiland.

Vaak gaan we ervan uit dat democratie een strijd is tussen 
verschillende groepen die elk hun eigen belangen behartigen. Maar 
je kunt democratie ook zien als een ruimte waarin we samen 
bepalen wat belangrijk is - zeker op dit eiland. En als een ruimte 
waarin gesprekken kunnen helpen om samen een beter standpunt te 
bereiken. Uiteindelijk hebben we negen verstandige mensen nodig 
die het beste willen voor ons eiland.



De gemeenteraad neemt besluiten. Daar kan het best een open 
dialoog aan voorafgaan tussen inwoners en partijen. De partijen in 
de gemeenteraad moeten het voortouw nemen bij het organiseren 
van dit gesprek, maar de verantwoordelijkheid ligt aan beide 
kanten. Democratie is je goed laten informeren, meedoen aan de 
discussie en uiteindelijk het besluit van de gemeenteraad 
respecteren. Als we samen keuzes maken, moeten we elkaar 
daaraan houden.

Kwaliteit van bestuur hangt af van meerdere factoren. Belangrijk is 
een goede ondersteuning vanuit het gemeentelijk apparaat. 

Efkes byprate

Om ons democratische systeem kracht bij te zetten stelt 
Schiermonnikoogs Belang het volgende voor: ‘Efkes Byprate’. Dit is 
een aparte bijeenkomst waarbij mensen in gesprek kunnen gaan 
met raadsleden over vooraf gemelde onderwerpen. Het gesprek 
is openbaar, informerend en verhelderend voor iedereen. Op deze 
wijze streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van bestuur. 
Door participatie van de kiezers kan de raad goed onderbouwde 
besluiten nemen.
 



Een groene koers!

Duurzaamheid houdt voor ons meer in dan alleen vraagstukken 
op het gebied van energie en warmte: het gaat om alle zeventien 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties hebben 
vastgesteld. Zo kunnen we van de wereld een betere plek maken en 
problemen als armoede, gebrek aan onderwijs en de 
klimaatcrisis bestrijden. Duurzaamheid moet verweven zijn met alles 
wat wij doen, nu en in de toekomst.

Klimaatverandering, met als gevolg de opwarming van de aarde en 
zeespiegelstijging, bedreigt onze bestaanszekerheid. In de toekomst 
moet Schiermonnikoog (zo veel mogelijk) zelfvoorzienend worden, in 
combinatie met een goede kustverdediging, een eigen 
zoetwatervoorraad, waterzuivering, het opwekken van duurzame 
energie, duurzame landbouw en een dynamische natuur. Als we 
willen dat onze kinderen en kleinkinderen hier een toekomst kunnen 
opbouwen en tegelijk de kostbare natuur willen beschermen, zullen 
we samen een schone, duurzame en circulaire koers moeten 
inzetten. Een hele opgave voor ons kleine eiland. Gelukkig maken 
we deel uit van een groter geheel. Bij de energietransitie moeten we 
daarom gebruikmaken van samenwerkingsverbanden en 
initiatieven binnen onze energieregio.

Blijf van de Wadden af!

Wij maken deel uit van het grootste aaneengesloten 
intergetijdengebied ter wereld, dat onmisbaar is voor miljoenen 
trekvogels. De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd 
met druk op dit unieke UNESCO Werelderfgoed, in de vorm van 
gas- en zoutwinning en containervaart. Wij maken een vuist tegen 
deze bedreigingen. Als lokale overheden zijn we de poortwachters 
van de Wadden. Daarom moeten we meer inspraakbevoegdheden 
krijgen als het gaat om de belangen van de Wadden. En daarom 
verzetten we ons actief tegen de plannen van de regering voor een 
stroomkabel door de Balg en het kwetsbare wantij.



Bij het opwekken van duurzame energie willen wij als eerste 
inzetten op zonne-energie. Omdat de meeste grote daken al vol 
liggen, moeten we zoeken naar locaties voor kleinschalige opwek. 
Andere vormen van duurzame energie sluiten we niet uit. We blijven 
alle nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen, maar willen geen 
vertraging oplopen. Energieprojecten die kunnen worden 
uitgevoerd, moeten zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Omdat we 
de aanleg van een tweede wadkabel willen vermijden, moeten we 
investeren in energieopslag op het eiland. Waar mogelijk zoeken we 
aansluiting bij energieprojecten en onderzoeken uit/in de 
Waddenregio. De Sintrale speelt hierbij een sleutelrol.

Energie door en voor elkaar!

Iedereen moet kunnen meedoen met de verduurzamingsslag van 
ons eiland. Energiearmoede is onacceptabel. Energiecoöperatie 
de Sintrale speelt een belangrijke rol bij het opwekken van lokale, 
duurzame en betaalbare energie. Iedere eilander kan lid worden van 
de Sintrale, zodat we de opbrengst kunnen investeren in onze eigen 
gemeenschap (en het geld niet verdwijnt in de zakken van 
commerciële bedrijven). Wij willen dat de Sintrale de ondersteuning 
krijgt die ze nodig heeft.

Het waddengebied is een van de weinige plekken in Nederland 
waar het nog echt donker wordt. De sterrennacht op 
Schiermonnikoog is ongekend mooi en een donkere nacht is 
belangrijk voor het welbevinden van mens en dier. Wij willen de 
duisternis op het eiland actief beschermen met een duisternislichtplan.

Groen is belangrijk voor ons dorp: het maakt deel uit van de 
geschiedenis van het dorp en speelt een rol bij ontspanning en 
inspanning. Groen houdt ook water vast bij regen, biedt verkoeling 
bij warm weer en is belangrijk voor de biodiversiteit. Om meer 
variatie te krijgen in planten en bloemen in en om ons dorp, pleiten 
wij voor een groen plan, met onder andere afspraken over maaien, 
biodivers beheer en groene burgerinitiatieven.



Wonen is een grondrecht

Een van onze grootste opgaves blijft het zorgen voor een passende 
woningvoorraad voor de eilander bevolking. De woonvoorraad staat 
blijvend onder druk door de hoge prijzen op de woningmarkt. Zelfs 
als de woonplannen worden gerealiseerd voor inbreidingslocaties 
zoals de Arrivagarage, het oude bezoekerscentrum en op termijn de 
Boelensschool, zijn er onvoldoende woningen om iedere inwoner van 
Schiermonnikoog te huisvesten. Vooral jonge werkenden wonen vaak 
jarenlang in een slechte woonsituatie of zijn volledig afhankelijk van 
hun werkgever. Wij vinden dit onacceptabel: 
wonen is een grondrecht!

Er is een grote vraag naar kleine woningen. Bij de bouw van 
huurwoningen in de toekomst moet hierop worden ingezet. Als 
mensen die kleiner willen wonen kunnen doorstromen, komen huizen 
vrij voor jonge gezinnen. Daarnaast moeten we er alles aan doen 
om te zorgen dat inwoners een huis kunnen blijven kopen op 
Schiermonnikoog. Woningen moeten permanent worden bewoond 
en door een bovengrens in de huisvestingverordening op te nemen, 
moeten ze betaalbaar blijven.

Wonen met elkaar!

Het - binnen afzienbare tijd - uitblijven van geschikte huisvesting 
zorgt ervoor dat jongeren niet op het eiland blijven. Daarmee 
verdwijnt een nieuwe generatie eilanders. Onze gemeenschap heeft 
die jonge eilanders juist hard nodig. Het project Waddenwonen 
biedt perspectief. De inzet van dit particuliere initiatief is het 
coöperatief realiseren van passende en blijvend betaalbare 
woonruimte voor eilanders. Het is van groot belang dat wij er met 
elkaar alles aan doen om dit project tot een succes te maken.



Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moeten alle huishoudens 
op Schiermonnikoog overschakelen naar het gebruik van duurzame 
energie: de energietransitie. Maar door de stijgende 
energieprijzen kunnen gezinnen hun gas en licht niet of nauwelijks 
betalen. Wij willen dat ook huishoudens met lage inkomens kunnen 
investeren in duurzame energie. Met speciale leningen en subsidies 
voor woningisolatie willen we vergroening stimuleren en tegelijkertijd 
de kosten voor huishoudens in de hand houden. Huishoudens die 
hun huis niet zelf kunnen verduurzamen, worden hiermee actief 
geholpen. We willen technische ondersteuning bieden bij oude 
huizen in het dorp die moeilijk te verduurzamen zijn. Daarnaast willen 
we actief inzetten op besparing, want wat je niet gebruikt, hoef je 
niet op te wekken!

Onderwijs op maat

Kinderen en jongeren van 1 tot 16 jaar oud (tot 23 jaar als het 
beroepsgericht onderwijs betreft) vinden onderdak op 
Schiermonnikoog. Wij staan voor het ‘bredeschoolprincipe’. 
Dit betekent dat ook buiten de normale schooltijden 
veel inspirerende activiteiten in en rond school 
worden georganiseerd. Muziek-, natuur-, 
sport-, kunst-, knutsel- en andere 
ontspanningsactiviteiten; alles kan. 
Wij zijn voorstander van een nieuw 
schoolgebouw dat geschikt is voor 
al deze activiteiten. Binnen het 
onderwijs blijft het belangrijk om 
maatwerk te leveren; het kind 
staat centraal. Als kinderen 
op de wal naar school gaan, 
wordt dat door de 
gemeente ondersteund.



Welkom op ons eiland

Toerisme en recreatie zijn van levensbelang voor de economie van 
ons eiland. De honderdduizenden bezoekers die jaarlijks naar ons 
eiland komen, zorgen voor een groot deel van de inkomsten van de 
eilanders en de bedrijven op ús Lytje Pôle.

De focus van ons eiland moet liggen op rust, ruimte, cultuur en 
(actieve) natuurbeleving. Ondersteuning van promotionele 
activiteiten zou dan ook voornamelijk gericht moeten zijn op de 
verlenging van het seizoen. Onze kiesvereniging omarmt activiteiten 
voor jongeren van ons eiland en voor onze jonge gasten, en steunt 
het jeugdprogramma van Lytje Willem.

Ook informatiecentrum Het Baken en het Koningshuis zijn belangrijke 
schakels in de beleving van onze gasten. In het Baken ligt de focus 
voornamelijk op de natuur. Het Koningshuis zal zich gaan richten op 
onder andere de cultuurbeleving van ons mooie eiland. Beide zijn 
gerealiseerd in de achter ons liggende raadsperiode. Daar mogen 
wij trots op zijn.

De economie van Schiermonnikoog is bijna volledig gericht op 
toerisme, waardoor we daarvan extreem afhankelijk zijn. Wij zijn voor 
vernieuwing, verbreding en verduurzaming van onze 
eilandeconomie, waarbij circulaire bedrijfsvorming wordt 
gestimuleerd. Bij herontwikkeling willen we jonge eilander 
ondernemers kansen bieden om kleinschalige bedrijvigheid te 
kunnen realiseren.

Door gasten in en uit te checken als ze het eiland bezoeken, 
wordt het innen van toeristenbelasting eerlijker en eenvoudiger.



Zorg voor elkaar

Voor een gezond leven is een 
gezonde omgeving nodig. Die 
hebben we gelukkig! Een divers 
sportaanbod draagt bij aan een 
goede gezondheid en moet daarom 
voor iedereen betaalbaar zijn. Wij 
willen dat eilanders een hoge leeftijd 
kunnen bereiken op Schiermonnikoog. 
Op het gebied van ouderenzorg zijn 
wij op dit moment al verder dan veel 
gemeenten elders: daar gaan ouderen 
eerder naar een verzorgingstehuis of 
verpleeghuis, terwijl eilanders in verhouding 
veel langer thuis wonen. Dankzij de 
samenwerking tussen onze fantastische 
thuiszorg en de mantelzorgers wordt voorkomen 
dat eilanders voortijdig naar de wal moeten 
verhuizen. Als het aan ons ligt, blijft de gemeente dit 
systeem ondersteunen en mogelijk maken.

We streven naar het zo veel mogelijk ondersteunen van kwetsbare 
groepen. Op dit moment wordt dat gedaan door het 
maatschappelijk werk, de schuldhulpverlening en de voedselbank, 
die allemaal uitstekend functioneren. Eenzaamheidbestrijding en 
problemen rondom energiearmoede krijgen wat ons betreft in de 
komende raadsperiode extra aandacht.

Schiermonnikoog heeft in verhouding het grootste aantal vrijwilligers 
van het land. De gemeente maakt initiatieven van deze vrijwilligers 
mogelijk en ondersteunt deze. 



Cultuur is de basis

Cultuur is een van de basiselementen voor samenhang in onze 
samenleving. Naast onze belangrijke eilander tradities vinden veel 
kleinschalige activiteiten plaats. De muziekfestivals, de plaatselijke 
musea en galeries, de kunstroute, de diverse excursies, yoga, het 
filmfestival, de wandelmaand... - ze dragen allemaal bij aan een 
divers aanbod in onze cultuurbeleving. Deze activiteiten worden 
veelal georganiseerd door onze eigen bewoners. Wij willen dat de 
gemeente deze activiteiten stimuleert en de vrijwilligers zo veel 
mogelijk ondersteunt.

Bewust bewegen

Onze historische infrastructuur, het imago van het eiland en het 
verkeersbeeld moeten met elkaar in evenwicht zijn. Als ambitie geldt 
voor ons: minder, kleiner, langzamer, stiller en duurzamer.
Het dorp zou een groot woonerf moeten zijn, een autoluwe plek 
waar voetgangers en fietsers de ruimte krijgen en waar auto- en 
vrachtverkeer een uitzondering vormt en zich aanpast. Door middel 
van venstertijden – gedurende een aantal maanden per jaar – kan 
het centrum helemaal autovrij worden. Te hard rijden en verkeerd 
parkeren moeten met behulp van buitengewone 
opsporingsambtenaren daadkrachtig aangepakt worden.
De veerboot blijft onze levensader. In de toekomst moet een nieuw 
convenant worden afgesloten. Ruim voor die datum moeten we in 
gesprek over de soort verbinding die wij willen. 
Een milieuvriendelijke veerdienst vinden we belangrijk.

Laden op Lauwersoog

Veel eilanders hebben hun auto op Lauwersoog staan. Dit zijn vaak 
auto’s op fossiele brandstof, omdat er weinig oplaadmogelijkheden 
zijn. Laadmogelijkheden in of bij de garageboxen op Lauwersoog zijn 
daarom belangrijk. Elektrische deelauto’s voor inwoners op 
Lauwersoog moeten ervoor zorgen dat er meer fossielvrij 
gereden wordt en er minder auto’s worden aangeschaft.



1

3

5

7

2

4

6

Wyb Jan Groendijk
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