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Herinschrijven alle woningzoekenden voor actualiseren register woningzoekenden
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente Schiermonnikoog,
moet deze inschrijving voor 1 januari 2017 (opnieuw) bevestigen. Woningzoekenden die
zich na 1 september 2016 hebben ingeschreven hoeven dit jaar nog niet te reageren,
vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier kunnen
wij nagaan wie er nog actief op zoek is naar een woning. U behoudt uw plaats op de lijst
van woningzoekenden. Aan herinschrijving zijn geen kosten verbonden.

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

Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit
formulier moet u online invullen en vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website
(product Herinschrijving woningzoekenden)

Kalender
8 nov
9 nov

Nieuw
In verband met de gewijzigde regels met betrekking tot het passend toewijzen van
woningen hebben wij van u de actuele inkomensgegevens nodig. U kunt deze opvragen
bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Vraagt u naar een
‘Inkomensverklaring’.

14 nov

14 nov
15 nov
17 nov

Raadsvergadering
Inloop spreekuur
WoonFriesland
Dag van de
mantelzorg en
vrijwilligers in de zorg
Informatiedag
hulpmiddelen
Commissie Sociaal
Domein
Streekarchivaris

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.

Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2017, dan verwijderen wij u van de lijst van
woningzoekenden. U moet zich dan weer opnieuw inschrijven als u in aanmerking wilt
komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Martje Mulder, telefoon
(0519) 535077 of e-mail m.mulder@schiermonnikoog.nl.
Vergadering gemeenteraad 8 november 2016
In de vorige nieuwsbrief stond per abuis een verkeerde datum vermeld. De vergadering is op
dinsdag 8 november om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Dag voor de mantelzorgers en de vrijwilligers in de zorg op Schiermonnikoog
Stichting Welzijn Schiermonnikoog & Thuiszorg Het Friese Land organiseren in
samenwerking met de gemeente Schiermonnikoog de dag van de mantelzorg op maandag
14 november 2016.
Bent u mantelzorger of vrijwilliger in de zorg dan nodigen wij u uit voor een high tea, met
muzikale omlijsting door Daphnie Misker, in Hotel/Brasserie “Om de Noord” van 15.00 uur tot
17.30 uur.
Aanmelden kan tot 9 november telefonisch via (0519) 531654 (voicemail inspreken mag)
of via e-mail: wmo@schiermonnikoog.nl

Informatiedag over hulpmiddelen in/om huis
Stichting Welzijn, WMO gemeente Schiermonnikoog en Thuiszorg Het Friese Land
organiseren op 14 november een informatieve dag over hulpmiddelen in en om huis.
Expert Zorg uit Dokkum laat u graag kennis maken met grotere en kleinere hulpmiddelen
uit hun assortiment.
Wilt u informatie over hulpmiddelen dan bent u van harte welkom op 14 november 2016
tussen 11.00 en 15.30 uur in het Zorg- en Medisch Centrum.

Bekendmakingen
Drank- en Horecavergunning Wantij (Langestreek 11)
De burgemeester heeft besloten een Drank- en Horecavergunning te verlenen aan Restaurant Het Wantij,
Langestreek 11 te Schiermonnikoog. (03-11-2016)
Omgevingsvergunning kappen perceel Willem Dijkstraat 2
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van twee elzen op het perceel Willem Dijkstraat 2 te Schiermonnikoog.
De bomen zijn ziek en er bestaat gevaar van tak breuk en omwaaien bij harde wind. (02-11-2016)
Omgevingsvergunning kappen perceel Pathmosstraat 2
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van 1 lijsterbes op het perceel Pathmosstraat 2 te Schiermonnikoog
(worteloverlast en overlast van overhangende takken) (02-11-2016)

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.

