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Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis op maandag 8 januari 2018 om
20.00 uur. De bijeenkomst is een goed moment om elkaar te ontmoeten,
het oude jaar door te nemen en vooruit te zien op het nieuwe jaar.

Openingstijden:

Graag heffen wij samen met u het glas op het nieuwe jaar.

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
8 jan
11 jan
23 jan
25 jan
31 jan

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

Wij hopen u 8 januari te ontmoeten.
Openingstijden wmo-loket vanaf januari 2018
De openingstijden van het wmo-loket Schiermonnikoog zijn vanaf januari 2018:
Maandagmiddag 13.00 uur tot 15.00 uur en
Donderdagochtend 10.00 uur tot 12.00 uur
Planning raadsvergaderingen in 2018
De gemeenteraad vergadert in 2018 op:
23 januari
20 februari
13 maart
28 maart (onderzoek geloofsbrieven)
29 maart (afscheid oude raad en installatie nieuwe raadsleden)
17 april
15 mei
19 juni
3 juli
14 augustus (facultatief)
18 september
16 oktober
6 november (begrotingsvergadering)
27 november (facultatief)
11 december.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en kunnen worden gevolgd via de website van
de gemeente, via SchiermonnikoogTV en vanaf de publieke tribune.
Legitimatieplicht bij medische zorg
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de
zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de
zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
U kunt zich identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een
zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen
leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.
De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het
Burgerservicenummer (BSN) hoort. Uw zorgverlener legt de soort en het nummer van
uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.
Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet
zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis of de kliniek identificeren.
Kunt u de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van uw
behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle
kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen
aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met u moeten treffen.

Energie besparen met radiatorfolie
Wist u dat veel warmte van de radiator direct bij de muur verloren gaat? Met radiatorfolie kunt u dit voorkomen en
bespaart u jaarlijks veel energiekosten.
Warmteverlies door straling
Een radiator straalt aan twee kanten warmte uit. Aan de ene kant de woonkamer in, en aan de andere zijde tegen de
binnenkant van uw muur. Veel warmte verdwijnt hierdoor in de massa van uw muur. Wanneer u een ongeïsoleerde
gevel heeft gaat hier uiteraard meer warmte verloren als bij een goed geïsoleerde gevel.
Een goede manier om de stralingswarmte van de radiatoren de kamer in te leiden is door de achterzijde van de
radiator te beplakken met radiatorfolie. Hierdoor wordt de warmte die de radiator aan de achterkant uitstraalt naar de
wand gereflecteerd en het warmteverlies (door straling) in de massa van de muur geminimaliseerd.
U kunt de radiatorfolie eenvoudig zelf plaatsen
Wilt u weten hoe? Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket. Zij hebben een stappenplan voor het plaatsen
van radiatorfolie.
Gratis en onafhankelijk advies
Wilt u meer weten over de werking van radiatorfolie? Of heeft u andere vragen met betrekking tot het energiezuinig
maken en verduurzamen van uw woning? Dan kunt u terecht bij het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket. Neem contact
op met een onafhankelijke adviseur door te mailen naar info@duurzaambouwloket.nl of door te bellen naar het
nummer 072 – 743 39 56.

Bekendmakingen
Commissie Bezwaarschriften 12 januari 2018
Op 12 januari 2018 behandelt de commissie bezwaarschriften de ontvangen bezwaarschriften in de vorm van een hoorzitting. De
commissie begint om 11 uur met de behandeling van het eerste bezwaarschrift. De behandeling van de bezwaarschriften is in
beginsel openbaar maar de commissie kan besluiten om de 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)
Omgevingsvergunning Langestreek 64
De omgevingsvergunning voor de aanpassing van het pand is verleend. (03-01-2017)
Omgevingsvergunning Veerweg 7
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van een ponton (04-01-2017)
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.

