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Gemeente Schiermonnikoog
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 14.00 -16.00 uur
Donderdag van 14.00 -16.00 uur
Vanaf 1 september:
Dinsdag van 14.00 - 16.00 uur
Donderdag van 14.00 - 16.00 uur
Kalender
24 aug
5 sep
5 sep
6 sep

Commissie
bezwaarschriften
Spreekuur college
(op afspraak)
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.

Verschijning nieuwsbrief
Volgende week verschijnt er geen nieuwsbrief. Mocht er onverwacht toch nieuws zijn
dan informeren wij u daar zeker over.

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2018
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 € 59,91 per jaar. De student ontvangt de vergoeding over het
kalenderjaar 2018.
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 Onderwijs Ameland 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.

Asbest (3)
In een aantal artikelen in de nieuwsbrief informeren wij u over asbest. U moet het altijd
bij ons melden als u asbest gaat verwijderen.
Subsidies en regelingen
Provinciale subsidie
Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruik
maken van de nieuwe provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. Op
Schiermonnikoog hebben Energiecoöperatie De Sintrale en boerderij Eureca hiertoe al
een initiatief genomen. Kijk op de website van de provincie voor meer informatie.
Rijksregeling
Begin 2016 heeft het Rijk ook een asbestsaneringsregeling opengesteld, waarvoor men
€4,50 per m² kan ontvangen. Informatie over de rijksregeling vindt u op
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

Monumentale woning verduurzamen: 5 tips die je moet weten
Wilt u uw monumentale woning energiezuinig en duurzaam maken? Dan staat u voor
een extra uitdaging omdat u de historische waarde van het pand in stand moet houden.
Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket helpt u verder en geeft alvast vijf handige tips om
rekening mee te houden.

Huurwoning beschikbaar M.J. Tuntelerstraat 8 (seniorenwoning)
Er komt per 4 september 2018 een huurwoning beschikbaar. Het is een woning met een netto huurprijs van € 347,41.
Inclusief servicekosten van € 5,61 en huur van de geiser/boiler van € 6,31, komt de bruto huurprijs op € 359,33 per
maand. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan ontvangt u deze over de netto huurprijs.
Aantal slaapkamers:
1
Opp. Slaapkamer:
7,65m²
Oppervlakte woonkamer: 10,49m²
Oppervlakte keuken:
5m²
Berging aanwezig?
3,70m²
Zolder aanwezig?
Nee
Tuin/ balkon/ terras?
Tuin, Terras
CV aanwezig?
Ja
Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met dit formulier reageren. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, dan kunt u terecht bij de
receptie van het gemeentehuis. Reageren kan tot zondag 2 september aanstaande.
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.
Toewijzen
U kunt alleen reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Voor het huren van
een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of maatschappelijk gebonden
bent aan Schiermonnikoog. M.J. Tuntelerstraat 8 is een seniorenwoning. Er is één volwaardige slaapkamer op de
begane grond. De seniorenwoningen worden ook als passend/ geschikt gezien voor woningzoekenden met een
medische urgentie.
Voor meer informatie over het verkrijgen van een medische urgentie verwijzen we u naar het WMO-Loket van de
gemeente Schiermonnikoog via telefoonnummer 0519-720674.

Huurwoning beschikbaar Langestreek 3
Er komt per 3 september 2018 een huurwoning beschikbaar. Het is een woning met een netto huurprijs van € 476,49.
Inclusief servicekosten van € 5,61, elektra voor de algemene gemeenschappelijke ruimte van € 5,50 en de huur van
de geiser/boiler van € 7,36, komt de bruto huurprijs op € 494,96. Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dan
ontvangt u deze over het bedrag €481,99.
Aantal slaapkamers:
Opp. Slaapkamers:
Oppervlakte woonkamer:
Oppervlakte keuken:
Berging aanwezig?
Zolder aanwezig?
Tuin/ balkon/ terras?
CV aanwezig?

2
5,75m² en 13,75m²
15,79m²
7.99m²
7,06m²
Nee
Tuin, Terras
Ja

Reageren
Als u wilt reageren kunt u dit doen middels het inschrijvingsformulier, deze kunt u vinden onder 'direct regelen' op
onze website. U kunt alleen met 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 zondag 2 september aanstaande.
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.
Toewijzen
U kunt alleen reageren op deze woning als u ingeschreven staat op de lijst van woningzoekenden. Voor het huren van
een sociale huurwoning op Schiermonnikoog krijgt u voorrang als u economische en/of maatschappelijk gebonden
bent aan Schiermonnikoog.

Beregeningsverbod opgeheven
Wetterskip Fryslân heeft met ingang van 13 augustus 2018 het beregeningsverbod in haar beheergebied opgeheven.
Anders dan verwacht, is de neerslag van de afgelopen dagen, heel geleidelijk gevallen en goed opgenomen in de
grond. Wetterskip Fryslân kon daardoor het grootste deel van het regenwater, gemiddeld 45 millimeter, in de polders
‘vast’ houden.
De bewolking en lagere temperaturen zorgen bovendien voor minder verdamping. Doordat ook de vraag van de
agrarische sector naar water afneemt, is het watersysteem weer in balans. Kijk voor meer informatie op
www.wetterskipfryslan.nl.
Het rook- en stookverbod blijft nog van kracht tot 1 september 2018.

Informatie en activiteiten Welzijnswerk
Onderstaande activiteiten zijn bedoeld voor ouderen die woonachtig zijn op Schiermonnikoog. Wilt u mee? Geef u dan
op bij Brenda Scheper via welzijn@schiermonnikoog.nl of 06-11747822.

Open dag eendenkooi
Wanneer: Zaterdag 8 september
Tijd: nog niet bekend
Eigen bijdrage: geen
Lijkt het u ook leuk om met een groep naar deze open dag te gaan? Geef u dan op vóór maandag 3 september. We
spreken daarna een tijd af. We regelen vervoer voor mensen die slecht ter been zijn.

Koffie drinken in het Koningshuis
Woensdag 12 september
Tijd: 10.00 uur
Eigen bijdrage: geen
Gezellig koffie drinken en rondkijken in het Koningshuis. Er is ook iemand aanwezig van ’t Heer en Feer om iets te
vertellen over de tentoonstelling.
‘Kom op verhaal in het Koningshuis’ en meld u aan vóór maandag 10 september.

Informatie WMO-loket
Verandering openingstijden
Per 1 september 2018 veranderen de wmo-lokettijden.
Het wmo-loket is vanaf dan geopend op:
Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en op
Donderdag van 14.00-16.00 uur.
Ook verandert het telefoonnummer. Het nieuwe telefoonnummer is: 06-11747797. Dit nummer is bereikbaar tijdens
openingstijden. Bij geen gehoor of spoed graag de voicemail inspreken, dan nemen wij contact met u op.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunning Middenstreek 16
De omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel is verleend. (15-08-2018)
Omgevingsvergunning Martjeland 3
Er is een omgevingsaanvraag ingediend voor de verbouw van een woning. (22-08-2018)
Verordeningen en beleidsregels inzien?
In verband met de Wet elektronische bekendmaking kunt u de verordeningen van de gemeente Schiermonnikoog vinden op
www.overheid.nl.
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.

