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Gemeente Schiermonnikoog
Nieuwestreek 5
9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
postbus20@schiermonnikoog.nl
www.schiermonnikoog.nl
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
7 dec
7 dec
8 dec
13 dec
14 dec
14 dec
15 dec
21 dec

Grof huisvuil
Oud papier
Cie bezwaarschriften
Raadsvergadering
Schuldhulpverlening
WoonFriesland
Streekarchivaris
Inzamelen KCA

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.

Open huis Klozum bij Burgemeester Stellingwerf
Klozums zijn van harte welkom op 1, 2 en 5 december bij Burgemeester Stellingwerf in
de burgemeesterswoning aan de Reddingsweg.
Commissie bezwaarschriften niet op 9 maar op 8 december 2016
Op 8 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)
Schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
Schulden ontstaan niet van de ene op de andere dag. Vaak zijn de oorzaken heel
verschillend. De gemeente biedt de mogelijkheid om met hulp uit financiële problemen te
komen (particulieren en (ex)ondernemers). Schuldhulpverlening kan de oplossing
hiervoor zijn met behulp van budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of schuldsanering.
Op woensdag 14 december is de afdeling schuldhulpverlening op Schiermonnikoog
aanwezig. Wij bieden u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de medewerkers. Dit
kan plaatsvinden op het gemeentehuis (Nieuwestreek 5) of indien noodzakelijk/gewenst
bij u thuis.
Bel voor het maken van een afspraak met de afdeling Schuldhulpverlening in
Damwoude via (0511) 426161 tussen 9:00 en 11:00 uur (maandag t/m donderdag).
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.
Online aanmelden grof afval
Via onze website kunt u eenvoudig uw grofvuil aanmelden. Op de startpagina staat een
blok “Afval, grof huisvuil”. U vult het formulier in onder “direct regelen” en krijgt een
ontvangstmelding. Bovenaan het aanmeldformulier en in de ontvangstmelding staat
wanneer uw grofvuil wordt opgehaald.

Bekendmakingen
Er zijn deze week geen bekendmakingen.

