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Vacature meewerkend voorman/voorvrouw Buitendienst
De gemeente zoekt een:

Meewerkend voorman/voorvrouw Buitendienst
voor 36 uur per week

Calamiteiten:
Voor spoedmeldingen buiten
kantooruren die niet kunnen
wachten tot de eerstvolgende
werkdag: 0519-535059.

De uitgebreide beschrijving van deze vacature kun je vinden op onze website
www.schiermonnikoog.nl.

Openingstijden:

Heb je belangstelling voor deze functie dan kun je tot en met donderdag 12 september
digitaal solliciteren via solliciteren@schiermonnikoog.nl.

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

Kalender
2x per
maand
4 sep
12 sep
17 sep
18 sep
18 sep
19 sep

Spreekuur college (op
afspraak)
Grof huisvuil en oud
papier
Streekarchivaris
Raadsvergadering
Inloopspreekuur
WoonFriesland
Inzameling KCA
Energieadviseur

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.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2019
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 € 64,16 per jaar.
De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2019.
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 2019 vragen wij u naar het
bericht van studiefinanciering 2019 nr. 1 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Deze heeft u waarschijnlijk eind 2018 ontvangen.
Dit bericht is nodig om vast te stellen of over geheel 2019 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.

Extra reistijd naar haven Lauwersoog door stremming N361
Weggebruikers voor de haven van Lauwersoog en de boot naar Schiermonnikoog moeten van 2 september tot en met
23 september rekening houden met 15 minuten extra reistijd.
In die periode wordt de provinciale weg N361 tussen Lauwersoog en Ulrum volledig gestremd voor doorgaand
verkeer. Het gedeelte van de N361 dat is afgesloten is gelegen tussen de aansluiting met de Strandweg ten
noorden van Zoutkamp (Kazerne) en de aansluiting met de Strandweg even ten zuiden van het dorp Lauwersoog.
De stremming gaat in op maandag 2 september 06:00 uur.
De omleidingsroute gaat via Friesland. De buslijnen 65 en 163c richting Lauwersoog rijden een gewijzigde route.
Een aantal tussenliggende haltes vervallen.
Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden en de omleiding kunt u vinden op
www.provinciegroningen.nl/werkaandeweg
Meer informatie over het busvervoer: www.9292.nl

Vernieuwde antenne-installatie zuidertoren
KPN heeft recent de antenne-installatie aan de zuidertoren vernieuwd. Naar aanleiding hiervan ontving het college
vragen over de elektromagnetische veldsterkte (straling) van het mobiele netwerk. KPN heeft ons laten weten dat zij
zich bij de exploitatie van haar mobiele netwerk strikt houdt aan de maximale toegestane elektromagnetische
veldsterkte, de zogenaamde blootstellingslimieten. Het Agentschap Telecom (een onderdeel van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat) houdt hier toezicht op.
Wilt u meer informatie over de aanwezigheid van elektromagnetische velden in de leefomgeving, dan kunt u kijken op
https://www.antennebureau.nl/, https://www.kennisplatform.nl/ en/of https://www.zonmw.nl/nl/onderzoekresultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/.

Zorg & Welzijn
Koffieochtend
Elke dinsdagochtend organiseert Zorg & Welzijn een koffieochtend. Inwoners van Schiermonnikoog van 55+ zijn van
harte welkom om 10 uur in de Stag (COS). Gezellig even bijkletsen onder het genot van een kopje koffie. Komt u ook
gezellig langs?

Bekendmakingen
Incidentele festiviteit Nieuwestreek 6

Op 06 en 07 september 2019 wordt er van 21.00 tot 1.00 uur live muziek van KNIJN ten gehore gebracht in café It
Aude Beuthús. (29-08-2019)
Omgevingsvergunning Langestreek 14
Verlengen beslistermijn voor het bouwen van een schuur (23-08-2019)
Omgevingsvergunning Martjeland 3
Ingediende aanvraag voor het plaatsen van een kozijn en het schilderen van het metselwerk (23-08-2019)
OmgevingsvergunningLangestreek 16
Ingediende aanvraag slopen schoorsteen in beschermd dorpsgezicht (23-08-2019)
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.

