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Open huis Klozum bij Burgemeester Ineke van Gent

Openingstijden:

Op 1 december is er wegens familieomstandigheden en de verhuizing geen open
huis.

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
24 nov
25 nov
30 nov
2 dec
5 dec

Commissie
Bezwaarschriften
Commissie Sociaal
Domein
Streekarchivaris
Open huis Klozum
burgemeester
Open huis Klozum
burgemeester

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.

Klozums, jullie zijn van harte welkom op zaterdag 2 december en dinsdag
5 december bij Burgemeester Ineke van Gent in de burgemeesterswoning aan
de Reddingsweg.

Energiezuinig en milieuvriendelijk verwarmen met een warmtepomp
Wanneer u aan de slag gaat met het energiezuinig maken van uw woning,
overweegt u misschien ook andere stappen zoals het verwarmen met duurzame
warmte. Door een warmtepomp aan te schaffen voorziet u uw woning op een
milieuvriendelijke en energiezuinige manier van warmte voor de verwarming en
warm tapwater. Dit kan zelfs zonder gebruik te maken van gas. Investeren in een
warmtepomp is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook financieel erg aantrekkelijk.
Het is één van de maatregelen waarvoor (landelijk) een subsidieregeling
beschikbaar is. Ook bespaart u maandelijks flink op uw maandlasten.
Wilt u meer weten? Het Duurzaam Bouwloket heeft een interessant artikel met de
nodige informatie over warmtepompsystemen op hun website geplaatst.
Herinschrijven alle woningzoekenden voor actualiseren register
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente
Schiermonnikoog, moet deze inschrijving voor 1 januari 2018 (opnieuw) bevestigen.
Woningzoekenden die zich na 1 september 2017 hebben ingeschreven hoeven dit
jaar nog niet te reageren, vanzelfsprekend blijven zij op de lijst staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier
kunnen wij nagaan wie er nog actief op zoek is naar een woning. U behoudt uw
plaats op de lijst van woningzoekenden. Aan herinschrijving zijn geen kosten
verbonden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier. Dit
formulier moet u online invullen en vindt u onder ‘direct regelen’ op onze website
(product Herinschrijving woningzoekenden)
Uiterste reactiedatum
Reageert u niet voor 1 januari 2018, dan verwijderen wij u van de lijst van
woningzoekenden. U moet zich dan weer opnieuw inschrijven als u in aanmerking
wilt komen voor een woning en begint dan automatisch onderaan de lijst.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Martje Mulder,
telefoon (0519) 535077 of e-mail m.mulder@schiermonnikoog.nl.
Streekarchivaris op 30 november in gemeentehuis
De streekarchivaris is op donderdag 30 november aanwezig in 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: t.jongsma@ddfk.nl

Bekendmakingen
Commissie bezwaarschriften 24 november 2017
Op 24 november 2017 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een
hoorzitting.
AGENDA (onder voorbehoud van wijzigingen):
11.00 uur

Twee bezwaarschriften gericht tegen het collegebesluit om een omgevingsvergunning te
verlenen voor het vergroten en veranderen van de woning op het perceel Martjeland 3.

De behandeling van de bezwaarschriften is in beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten de om hoorzitting achter
gesloten deuren te laten plaatsvinden.
Voor informatie over de te behandelen bezwaarschriften of over de procedure kunt u contact opnemen met Carina Smid,
secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoonnummer (0519) 555 529 (gemeente Ameland)
Commissie Sociaal Domein 28 november 2017
Op dinsdag 28 november 2017 wordt een vergadering van de commissie Sociaal Domein gehouden om 20.30 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
De conceptagenda luidt:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Verslag 3 oktober
4. Verordening Participatiewet (besluitvormend in raadsvergadering van 12-12-2017)
5. Verordening Jeugdhulp 2018 Schiermonnikoog (besluitvormend in raadsvergadering van 12-12-2017)
6. ‘Een levenlang op Ameland’ - visie op ouderenzorg
7. Welzijn 2018 (ter informatie)
8. Ingekomen stukken (ingekomen stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis)
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Vragen van de publieke tribune (eventuele vragen kunnen bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering worden gemaild
naar commissie.sd@schiermonnikoog.nl)
12. Sluiting
De stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie. De vergadering kan gevolgd worden vanaf de publieke tribune. De
voorzitter kan besluiten dat bepaalde agendapunten achter gesloten deuren besproken worden.
Omgevingsvergunning Langestreek 14
De omgevingsvergunning voor de verbouw van een woning is verleend (22-11-2017)
Omgevingsvergunning Langestreek 12
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouw van een woning. (22-11-2017)

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.

