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www.schiermonnikoog.nl of volg de
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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
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Verordeningen en beleidsregels
inzien?
In verband met de Wet elektronische
bekendmaking kunt u de
verordeningen van de gemeente
Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2016
In december 2016 hebben de gemeenten in Noordoost Fryslân (Dantumadiel,
Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog) besloten om
mensen die chronisch ziek zijn en/of een beperking hebben over 2016 (met
terugwerkende kracht) financieel te compenseren. Deze gemeenten kennen vanaf 1
januari 2017 nieuw beleid: ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2016’.
Wanneer vraag ik de tegemoetkoming aan?
In februari 2017 ontvangen alle inwoners die in 2016 een Wmo-indicatie hadden en/of
AV-Frieso verzekerd waren een brief met een antwoordkaart. Als u de compensatie wilt
ontvangen moet u de antwoordkaart vóór 1 juni 2017 terugsturen. Als u aan de
voorwaarden voldoet maken wij het bedrag zo snel mogelijk over op uw bankrekening.
Tot het moment dat u de brief en de antwoordkaart heeft ontvangen hoeft u niets te
doen. Als u aan de voorwaarden voldoet, maar in februari 2017 geen brief van ons heeft
gekregen, dan kunt u vanaf maart 2017 via de website van de gemeente of aan de balie
van het gemeentehuis een aanvraagformulier downloaden of ophalen.
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.
Oud papier
Op woensdag 1 februari haalt V.V. de Monnik het oud papier op. Daarnaast kunt u oud
papier deponeren in de daarvoor bestemde papiercontainers. Deze staan op het
bedrijventerrein (oostkant manege), aan het Karrepad en in bungalowpark De Monnik.

Bekendmakingen
Melding incidentele festiviteit Dorpshuis (muziek)
Ten gehore brengen van live- en mechanische muziek van 23.00 tot 03.00 uur op 4 februari 2017
in Dorpshuis Ons Centrum. (23-01-2017)
Burg. van den Wormstraat 8
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het gewijzigd uitvoeren van een
bouwplan. (25-01-2017)
Omgevingsvergunning kappen perceel Kerkelaantje 1 (schoolplein van de inspecteur
Boelensschool)
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de kap van twee
esdoorns en een berk op het perceel Kerkelaantje 1 te Schiermonnikoog (schoolplein van de
inspecteur Boelensschool). De bomen veroorzaken overlast door overhangende takken en
overmatige wortelgroei. Daardoor kan een gevaarlijke situatie op het schoolplein ontstaan. (26-012017)
Omgevingsvergunning kappen perceel Torenvlakte 9
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van
esdoorn op het perceel Torenvlakte 9 te Schiermonnikoog. De boom is helemaal uitgegroeid en er
bestaat gevaar voor tak breuk en omwaaien bij harde wind. (26-01-2017)
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.U kunt de stukken ook na afspraak inzien op het
gemeentehuis.
Niet eens met het besluit?
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.

