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9166 LX Schiermonnikoog
Tel: (0519) 535050
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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
17 okt
18 okt
19 okt

Raadsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland
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.

Aangeboden huurwoning Bouwes Tieuwn 12
Eén van de woningen in Bouwes Tieuwn kon in de eerste ronde niet worden
toegewezen aan de beoogde doelgroep (senioren). Vandaar dat deze woning nogmaals
gepubliceerd wordt, nu voor een bredere doelgroep.
De toewijzing gaat als volgt:
 Mensen uit de doelgroep (senioren met een economische en/of
maatschappelijke binding) hebben voorrang. Mocht er alsnog iemand reageren
uit de doelgroep, ouder dan 65 jaar of in tweede instantie tussen 55 en 65 jaar,
dan komt diegene als eerste aan de beurt.
 Vervolgens wordt gekeken binnen de groep economisch en/of maatschappelijk
gebonden woningzoekenden tussen 24 en 54 jaar met een voor deze woning
passend inkomen.
 Daarna komt de groep onder 24 jaar aan de beurt, hoewel deze groep geen
huurtoeslag voor deze woning ontvangt en mogelijk de inkomenstoets niet kan
doorstaan.
 Tenslotte kan de woning aangeboden worden aan mensen die geen binding
hebben met het eiland.
De woning is geschikt voor maximaal 2 personen.
U kunt reageren doormiddel van het formulier op onze website, te vinden onder 'direct
regelen'. Reageren kan tot 25 oktober 2017.
Heeft u vragen over de procedure of over de woning dan kunt u contact opnemen met
Martje Mulder op 0519-535077 of m.mulder@schiermonnikoog.nl
Doorstroomwoning beschikbaar
Er is een doorstroomwoning beschikbaar. Wilt u in aanmerkingen komen voor een
doorstroming en voldoet u aan de voorwaarden, dan moet u zich inschrijven.
Kijk voor de voorwaarden en het inschrijfformulier op onze website.
Raadsvergadering 17 oktober 2017
Op dinsdag 17 oktober 2017 wordt om 20.00 uur in het gemeentehuis een openbare
raadsvergadering gehouden. U kunt de vergaderingen volgen via onze website, via
SchiermonnikoogTV of vanaf de publieke tribune. Alle raadsstukken zijn te raadplegen
via http://bestuur.schiermonnikoog.nl
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 lampionnenoptocht
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor een lampionnenoptocht op 26 oktober 2017
tussen 18.15 en 22.00 uur. De tocht gaat van Noderstraun naar de kampvuurlocatie van GRAS op het
Noordzeestrand. (09-10-2017)
Omgevingsvergunning kappen Martjeland 1
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van 1 conifeer op het perceel Martjeland 1. De boom is volledig
uitgegroeid en is er sprake van overlast door overhangende takken en overmatige wortelgroei. (11-10-2017)
Omgevingsvergunning kappen Langestreek om de Noord 2
Omgevingsvergunning verleend voor de kap van twee sparren en een es op het perceel Langestreek om de Noord 2
te Schiermonnikoog. De bomen zijn volledig uitgegroeid en er is overlast door overhangende takken en overmatige
wortelgroei. Na de kap worden nieuwe bomen geplant. (11-10-2017)
Omgevingsvergunning Middenstreek 35
De aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gesteld (11-10-2017)
Vuurtorenpad 1A
De beslistermijn voor de omgevingsvergunning wordt met maximaal 6 weken verlengd (11-10-2017)

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.

