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Sleuteloverdracht nieuwe seniorenwoningen
Eind januari heeft WoonFriesland de eerste zeven van in totaal veertien nieuwe
seniorenwoningen opgeleverd . Op 26 februari ontvingen de eerste 7 bewoners de
sleutel van hun nieuwe woning.
In april 2017 start WoonFriesland met de bouw van nog zeven nieuwe woningen, die in
de herfst van 2017 worden opgeleverd.

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
16 feb
21 feb
22 feb

Streekarchivaris
Raadsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland

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.

Vrijgekomen huurwoning: Hazeblom 5
Er komt op korte termijn een huurwoning beschikbaar, ingangsdatum 6 maart 2017. Het
is een kleine woning met een netto huurprijs van € 448,75.
Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier. Als u op de
homepage van de gemeente Schiermonnikoog kijkt ziet u “direct regelen” staan. Daar
vindt u het actuele aanbod van huurwoningen. U kunt alleen middels dit formulier
reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan kunt u terecht bij de receptie van het
gemeentehuis.
Reageren kan tot en met 10 februari 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.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Martje Mulder op
(0519)535077 of m.mulder@schiermonnikoog.nl
Behoeftepeiling kinderopvang Schiermonnikoog
In het najaar van 2016 heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar een
brede kindvoorziening op Schiermonnikoog. Hieruit is naar voren gekomen dat er een
behoefte is aan kinderopvang op het eiland. Om een kinderopvang te kunnen beginnen
is allereerst een goede behoeftepeiling nodig. Hiervoor hebben we een enquête
opgesteld. Deze kunt u vinden op onze website, op de homepagina, onder het
nieuwsbericht. U kunt deze printen, invullen en afgeven bij de Publieksbalie.
Er liggen ook enquêteformulieren in het gemeentehuis bij de receptie. Reacties graag
voor 10 februari.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ellen Arends via
(0519)535050 of via e-mail e.arends@schiermonnikoog.nl
Verkiezingen leden Tweede Kamer
Op woensdag 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats voor de leden van de Tweede
Kamer.
Bezorging stempassen
Voor iedere kiesgerechtigde die op 30 januari 2017 inwoner is van de gemeente
Schiermonnikoog, wordt een stempas aangemaakt. Deze stempassen worden op 21
februari bezorgd.

Wilt u een andere kiezer uit uw gemeente voor u laten stemmen?
U kunt iemand machtigen door het invullen van de achterzijde van de stempas. De gemachtigde moet een kopie van
uw legitimatie meenemen naar het stembureau. Deze persoon kan alleen namens u stemmen, op het moment dat
hij/zij ook zelf stemt. De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
Wilt u een andere kiezer die in Nederland woont voor u laten stemmen?
Dit moet u schriftelijk aanvragen bij uw eigen gemeente via het formulier op de website. Dit kan tot en met 10 maart. U
kunt het aanvraagformulier downloaden via de website.
Wilt u zelf in een andere gemeente stemmen?
U kunt ook uw stempas bij buro Verkiezingen laten omzetten in een kiezerspas. Dit kan tot en met 14 maart. Heeft u
nog geen stempas ontvangen? Dan kunt u dat schriftelijk aanvragen bij uw eigen gemeente via het aanvraagformulier;
dit kan tot en met 10 maart.
Stemmen per brief als u niet in Nederland bent op de verkiezingsdag
Als u voor uw werk in het buitenland bent, dan kunt u schriftelijk aanvragen via het formulier op onze website, om per
brief te mogen stemmen; dit kan tot en met 15 februari. U kunt het aanvraagformulier downloaden.
Downloaden formulieren
De formulieren kunt u downloaden door in de zoekbalk verkiezing in te typen.

Bekendmakingen
Verordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Schiermonnikoog 2016
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 21 juni 2016 vastgesteld: de
Verordening aanvullende vergoeding OV chipkaart studenten Schiermonnikoog 2016. Deze verordening treedt in
werking op de dag waarop zij bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2016.
Verordening toelage uitwonende studerenden gemeente Schiermonnikoog 2016
De raad van de gemeente Schiermonnikoog heeft in de openbare vergadering van 24 mei 2016 Verordening toelage
uitwonende studerenden gemeente Schiermonnikoog 2016 vastgesteld.
Deze verordening treedt, onder gelijktijdige intrekking van de verordening toelage uitwonende studerenden gemeente
Schiermonnikoog vastgesteld op 24 juni 2014, in werking op 1 augustus 2016.
Gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten
De gemeente Schiermonnikoog heeft de werkzaamheden die voortkomen uit de Wet WOZ en de heffing en de
invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan de gemeente Dongeradeel. Op 1 januari 2017 is de
gemeente Dongeradeel voor de ambtelijke organisatie een gemeenschappelijke regeling aangegaan met de
gemeenten Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a., genaamd “gemeenschappelijke regeling DDFKgemeenten”. In het kader van deze gemeenschappelijke regeling hebben voornoemde 4 gemeenten besloten de
manager van de afdeling Bedrijfsvoering van de DDFK-gemeenten aan te wijzen als heffingsambtenaar en de
teamleider Financieel beheer van de afdeling Bedrijfsvoering van de DDFK-gemeenten als invorderingsambtenaar.
Deze mededeling is enkel bedoeld om u te informeren. De juridische bekendmaking vindt plaats in het gemeenteblad
(www.officiële bekendmakingen.nl) en is in zijn geheel te lezen op www.schiermonnikoog.nl.
Incidentele festiviteit (muziek) Brasserie Om de Noord
Ten gehore brengen van muziek van 14.00 tot 23.00 uur op 18 juni 2017 in Brasserie Om de Noord, Langestreek 66.
(01-02-2017)
Omgevingsvergunning Duinpad 10
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk is verleend
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.
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.

