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Deze ontvangt u dan via een
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Veilig thuis Friesland
Geweld en mishandeling in huiselijke kring komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle
lagen van de bevolking. Heeft u te maken met huiselijk geweld, kindermishandeling of
ouderenmishandeling? Als je slachtoffer bent. Als iemand anders (misschien) slachtoffer
is. Of als je zelf geweld gebruikt en daar graag mee wilt stoppen, maar je weet niet hoe?
Dan kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht bij Veilig Thuis Friesland voor
advies en hulp via het gratis telefoonnummer 0800-2000.
Als je belt wordt je doorverbonden met een “veilig thuis” bij jou in de buurt. Een
hulpverlener luistert naar je, beantwoord vragen en geeft advies. Veilig thuis kan je ook
in contact brengen met andere hulpverleners. Als je wilt kan je anoniem blijven.
Meer informatie is te vinden via www.veiligthuisfriesland.nl
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.
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)
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’.
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.
SNN meldt dat Friese Energiepremie op is
SNN meldt dat het subsidieplafond voor de 'Friese Energiepremie' bereikt is. De
afgelopen dagen is er een groot aantal subsidieaanvragen binnengekomen, waardoor
het budget snel is opgeraakt. In het jaar 2016 hebben friese woningeigenaren voor € 3,5
miljoen subsidie aangevraagd voor het toepassen van energiebesparende maatregelen.
Wilt u op de hoogte gehouden worden over subsidieregelingen? Meld u dan aan voor de
gratis 'Duurzaam Bouwloket nieuwsbrief' via www.duurzaambouwloket.nl/nieuwsbrief
Het goede nieuws is dat woningbezitters alsnog een financieel voordeel kunnen behalen
door gebruik te maken van;
1. Landelijke subsidieregeling 'Energiebesparing eigen huis'
De subsidieregeling maakt het mogelijk dat particuliere woningeigenaren 20% subsidie
kunnen aanvragen wanneer er minimaal 2 energiebesparende maatregelen worden
getroffen. Meer informatie over deze regeling vindt u op www.duurzaambouwloket.nl

2. Kortingsactie Warm Wonen Weken
Duurzaam Bouwloket is een landelijke actie gestart in samenwerking met de aangesloten gemeenten en
gecertificeerde uitvoerende bedrijven. Tijdens de Warm Wonen Weken worden woningbezitters geholpen met 10%
korting op een groot aantal maatregelen. Deze korting geldt t/m februari en wordt alleen gegeven als de
offerteaanvraag via het Duurzaam Bouwloket loopt. Meer informatie over de actievoorwaarden? Kijk dan op
www.duurzaambouwloket.nl/warmwonenweken.
Vraag een vrijblijvende offerte aan.
Onafhankelijk advies nodig?
Bent u benieuwd welke maatregelen interessant zijn voor uw woonsituatie? De adviseurs van het Duurzaam
Bouwloket helpen u graag verder met gratis informatie en onafhankelijk advies. Stel uw vraag door te mailen naar
info@duurzaambouwloket.nl of telefonisch via 072-743 39 56.
Militaire oefening
Van 21 november tot en met 25 november 2016 wordt er een geplande militaire oefening gehouden. Deze zal zich
afspelen op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard, en in het gebied tussen Nes, Pieterburen, Hoogkerk en
Kootstertille in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening/training van de eenheid Vuursteun
Commando. In het gebied zullen tbv de training konvooi verplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms
patrouilles te voet, over openbare wegen plaatsvinden. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er
vliegbewegingen plaats; Op de volgende tijden zal gevlogen worden met de vliegtuigen en/of helikopters:
Maandag (21/11) tussen 12.00-21.00
Dinsdag (22/11) t/m donderdag (24/11) tussen 09.00–18.00
Vrijdag (25/11) tussen 08.00-12.00
Er zal ook gevlogen worden met een SUAS (Small Unmanned Aircraft System).
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van
zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, Telefoon 030-2180420, E-mail:
jdvclaims@mindef.nl

Bekendmakingen
Commissie bezwaarschriften 9 december 2016
Op 9 december 2016 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een
hoorzitting. De commissie begint om 11 uur met de behandeling van het eerste bezwaarschrift. De behandeling van
de bezwaarschriften is in beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten de om hoorzitting achter gesloten
deuren te laten plaatsvinden.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Carina
Smid, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 529 (gemeente Ameland)
Melding incidentele festiviteit (Beuthús, muziek)
Ten gehore brengen van livemuziek in Café It Aude Beuthús op 25 en 26 november 2016 van 21.30 tot 01.00 uur.
(16-11-2016)

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.

