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Vrijgekomen huurwoning: FH Gasaustraat 9
Er komt op korte termijn een huurwoning beschikbaar, ingangsdatum begin januari 2017
(onder voorbehoud). Het is een grote gezinswoning met een netto huurprijs van € 584,46
(bruto + 5,61 service abonnement)

Gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 12.00 uur

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen via onze website. Als u op de homepage van de
gemeente Schiermonnikoog kijkt ziet u “direct regelen” staan. Daar vindt u het actuele
aanbod van huurwoningen en kunt u op één of meerdere beschikbare woningen
reageren. U kunt alleen middels het formulier op internet reageren. Mocht u hier hulp bij
nodig hebben dan kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis.

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

Reageren kan tot en met 19 december aanstaande. U kunt alleen reageren op deze
woningen als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Tussen sluiting van
de reactietermijn en toewijzing van de woning zitten ongeveer twee weken. U ontvangt
bericht of de woning aan u is toegewezen of niet.

Kalender
13 dec
14 dec

Passend toewijzen
FH Gasaustraat 9 is een grote gezinswoning. Er zijn drie volwaardige slaapkamers . De
woning wordt als minder passend gezien voor huishoudens met minder dan 3 personen.
Daarnaast moet uw bruto jaarinkomen als twee- of meerpersoonshuishouden lager zijn
dan 30.050,- euro. Er zijn echter meerdere criteria die een rol spelen bij het toewijzen
van woningen, waaronder inschrijfduur.

Openingstijden:

14 dec
15 dec
21 dec

Raadsvergadering
WoonFriesland
Inloopspreekuur
Schuldhulpverlening
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.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder op
(0519) 535077 of m.mulder@schiermonnikoog.nl
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).
Woensdag 21 december inzameling huishoudelijk KCA (klein chemisch/gevaarlijk
afval).
Het huishoudelijke KCA wordt op woensdag 21 december 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 december 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.

Spreekuur WoonFriesland
De wijkconsulent van WoonFriesland is op woensdag 14 december 2016 van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in het
gemeentehuis.
Streekarchivaris op 15 december in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 15 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

Bekendmakingen
Tijdelijke standplaatsvergunning oliebollen/warme dranken Reeweg
Het college heeft besloten een standplaatsvergunning te verlenen voor het verkopen van oliebollen en warme dranken
ten tijde van het carbidschieten op 31 december aanstaande. Standplaats zal worden gekozen aan de Reeweg ter
hoogte van de 'Blauwe Palen'. (07-12-2016)
Aanwijzen plaats carbidschieten
Het is verboden om met carbid te schieten. Dit verbod geldt niet tijdens de viering van oud en nieuw (31 december
tussen 13.00 uur en 1 januari om 01.00 uur) op aangewezen locaties. De gewenste locatie moet eerst worden
gemeld bij de gemeente, om toestemming te krijgen van de burgemeester. Het aanwijzingsbesluit wordt dan, voorzien
van veiligheidsvoorschriften, aan de melder toegezonden. De voorschriften worden gesteld op het gebied van
openbare orde en veiligheid.
Op 6 december 2016 is besloten om twee gebieden aan te wijzen waar met carbid geschoten mag worden. Die
gebieden zijn: de Willemshof (tussen middernacht en 01.00 uur) en de Reeweg thv de ‘blauwe palen’ (tussen 13.00
en 16.00 uur). De verzoeker, carbidvereniging Oerend Hard Schiermonnikoog, is op de hoogte gebracht van de
veiligheidsvoorschriften. (07-12-2016)
Omgevingsvergunning Reeweg 8A
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor verbouw en wijziging gebruik. (07-12-2016)
Omgevingsvergunning Zevenhuizen 9
De omgevingsvergunning voor de verbouw van de woning en het bijgebouw is verleend (07-12-2016)

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.

