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Woensdag 21 september inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk
afval).
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 21 september huis aan huis ingezameld.
Batterijen, afgewerkte olie, kitten, verfresten en ander klein chemisch afval bewaart u in
de bekende rode of groene kunststofbak . Deze kunt u op woensdag 21 september weer
aanbieden. De rode of groene bak kunt u, afgesloten, voor uw woning neerzetten. De
bekende “chemokar” komt het afval bij u ophalen.
Na de route staat de chemokar van 15.00 – 16.00 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.
Streekarchivaris op 22 september in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 22 september aanwezig op 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,
telefoon: (0519) 22 28 53 of email: streekarchief@dongeradeel.nl
Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden?
Voor verloren en gevonden voorwerpen kunt u terecht bij de gemeente.
Op de website www.verlorenofgevonden.nl kunt u alle gevonden en verloren voorwerpen
raadplegen en een voorwerp registreren als verloren of als gevonden. Meer informatie
kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie van het gemeentehuis via telefoonnummer (0519)
535050.
Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2016
Studenten die recht hebben op studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor een
vergoeding voor de bootkosten van maximaal € 58,67 per jaar. Dit jaar kan er een
vergoeding worden gevraagd voor het kalenderjaar 2016. Om in aanmerking te komen
moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
•
•
•

De student ontvangt studiefinanciering;
De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.

Om de vergoeding te krijgen moet je het daarvoor bestemde aanvraagformulier invullen.
Het formulier kun je digitaal invullen via de website van de gemeente Schiermonnikoog
www.schiermonnikoog.nl met behulp van je DigiD. Dit kan vanaf 1 september 2016.
De aanvraag wordt gedaan in de periode van 1 september tot 1 november van het
kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij het indienen moet het Bericht nr.1
studiefinanciering van Dienst Uitvoering Onderwijs ingeleverd worden.
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV Chip kaart 2016 vragen wij u een bericht
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Dit bericht is nodig om vast te stellen of u geheel 2016 studiefinanciering ontvangt of
over een kortere periode. Voor de beoordeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u
het juiste bericht aanlevert.
Wij vragen naar het ‘bericht van studiefinanciering 2016, nr. 1’. Dit bericht kunt u via de
post op uw woonadres hebben ontvangen of (indien u deze keuze heeft gemaakt)
digitaal via ‘mijn Duo’.

Digitaal via ‘mijn Duo’:
- inloggen in mijnduo
- mijn gegevens
- post
- archief
Door op de link in archief te drukken worden de berichten geordend op datum. Na openen van het bericht kunt u het
opslaan of printen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Ameland telefoonnummer 0519 555
555 of info@ameland.nl
Eilander student?
Als eilander student kunt u ook in aanmerking komen voor het eilander kortingstarief bij Wagenborg., U dient hiervoor
een recente schoolverklaring in te leveren bij Wagenborg. Informeer bij Wagenborg naar de mogelijkheden.

Bekendmakingen
Gedoogbesluit Middenstreek 3, terras voorstreekzijde
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog heeft op 6 september 2016 een
gedoogbeschikking verleend aan Restaurant Het Noorderlicht, Middenstreek 3 te Schiermonnikoog voor het tijdelijk
gebruiken van perceel B1925, met de bestemming ‘tuin-overtuin’ als terras. (12-09-2016)
Omgevingsvergunning Langestreek 11A
De ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning voor de bouw van 10 woningen ligt 1 week ter inzage. (14-09-2016)
Omgevingsvergunning Vuurtorenpad 16
De omgevingsvergunning voor het vergroten van een dakkapel is verleend. (14-09-2016)
Omgevingsvergunning Louwvlakte 14
De omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een berging bij een recreatiewoning (14-09-2016)
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.
Een besluit inzien?
U kunt een besluit (vergunning c.a.) dat gepubliceerd is of ter inzage ligt inzien. De stukken staan op de website bij de
bekendmakingen. Wilt u de stukken inzien op het gemeentehuis maakt u dan even een afspraak (telefonisch of aan de balie)
zodat de stukken kunnen worden klaargelegd.
Niet eens met het besluit?
Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing om bijvoorbeeld een vergunning te verlenen? Dan kunt u een
zienswijze, bezwaarschrift of beroep indienen. Bij de bekendmaking op de website kunt u zien wat voor dat besluit van toepassing
is. Tegen een aangevraagde vergunning of een melding kunt u (nog) geen bezwaar maken.

