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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
WMO loket
Maandag van 15:00 -17:00 uur
Donderdag van 10:00 -12:00 uur
Kalender
26 sep
26 sep

4 okt
5 okt

Raadsvergadering
Receptie Ineke van
Gent Dorpshuis vanaf
21.00 uur
Grof huisvuil en oud
papier
Streekarchivaris

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

Technische storing uitzending Raadsvergadering 19 september 2017
Door een technische storing was het geluid van de raadsvergadering van zeer slechte
kwaliteit. De uitzending is nu alsnog terug te kijken en te beluisteren via
bestuur.schiermonnikoog.nl
Iepen Mienskipsfûns weer open
Eilanders met een goed idee om de leefbaarheid op hun eiland te verbeteren, kunnen
vanaf 18 september weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. De
indieningstermijn sluit 13 oktober 2017 (17:00u). Met deze subsidieregeling helpt
provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim
1,4 miljoen euro beschikbaar, waarvan € 292.500 voor de Friese Waddeneilanden.
Subsidierondes & hulp bij aanvragen
Het projectbureau Streekwerk Friese Waddeneilanden helpt u graag bij het opstellen van
uw projectplan en de subsidieaanvraag. Vertel ons zo snel mogelijk uw idee, zodat er
voldoende tijd is om uw aanvraag te bespreken, voordat u deze indient.
U kunt het hele jaar door uw projectidee indienen en bespreken met een adviseur of met
de dorpencoördinator van uw gemeente. Het definitief aanvragen van subsidie kan
alleen tijdens een officiële openstellingsperiode. De eerstvolgende mogelijkheid is van
18 september t/m 13 oktober 2017. In 2018 worden weer drie subsidierondes
opengesteld. Houd de website in de gaten voor de data van openstelling.
Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.
Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2017
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet
Studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
bootkosten van maximaal € 59,32 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2017.
Wilt u in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding? Dan moet u voldoen aan
de volgende voorwaarden:
 De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
 De student volgt geen onderwijs op Schiermonnikoog;
 In elk geval één ouder van de student staat ingeschreven op Schiermonnikoog;
 De student kan niet gratis gebruik maken van de veerboot.
Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot 1 november (van het
kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier
op www.schiermonnikoog.nl. Dit formulier kunt u invullen met behulp van de DigiD van
de student. Als bijlage dient u hierbij Bericht nr. 1 studiefinanciering van Dienst
Uitvoering Onderwijs in, waarop staat of en over welke periode het recht op het
reisproduct bestaat.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer (0519) 555
555 of info@ameland.nl
Toelichting:
Bij een aanvraag aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2017 vragen wij u naar het
bericht van studiefinanciering 2017 nr. 1 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel 2017 recht op het
studentenreisproduct bestaat of over een kortere periode. Voor de beoordeling van uw
aanvraag is het belangrijk dat u het juiste bericht aanlevert. Het bericht kunt u digitaal via
‘mijn Duo’ downloaden.
Indien in de loop van het kalender jaar zaken wijzigen, dient u mogelijk ook de recentere
berichten van DUO mee te sturen.

Bekendmakingen
Evenementenvergunning kelnerrace
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor de jaarlijkse kelnersrace op zondag 17 september
2017 tussen 20.00 en 23.00 uur op diverse locaties in het dorp (11-09-2017)
Klein evenement (sponsorloop)
Op 22 september 2017 van 11.15-11.45 uur wordt er een sponsorloop gehouden rondom basisschool Yn de mande.
De Willem Dijkstraat, de Burgemeester van den Bergstraat, de FH Gasaustraat en de Kantjeblom zijn daardoor
gedurende korte tijd minder goed bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. (15-09-2017)
Omgevingsvergunning Rijspolder 60
De aanvraag omgevingsvergunning is buiten behandeling gesteld (13-09-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 124
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de verbouw van een woning. (13-09-2017)
Omgevingsvergunning kappen perceel Noorderstreek 42
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van drie abelen op het perceel Noorderstreek 42. Er is reëel gevaar van
takbreuk en/of omwaaien bij harde wind. (14-09-2017)
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, Tox Bar, Reeweg 7
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog maken bekend zij besluiten een
maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit Milieu op te leggen aan Tox Bar, Reeweg 7 te Schiermonnikoog. Het
maatwerkvoorschrift geeft een nadere invulling van- ofwel aanvulling op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
(21-09-2017)

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.

