Nieuwsbrief Doarps- en Streekbelang It Heidenskip

Vraag nu bedrag terug bij Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft positief beslist over de retributie aanvraag voor het postcodegebied 8724. Dit houdt in dat een ieder die via de WOZ aanslag 2016 aan het Ondernemersfonds betaald
heeft, dit bedrag kan terugvragen. Het is noodzakelijk dat een ieder zelf via de website
www.ondernemersfondsswf.nl, een retributieformulier invult. In de meeste gevallen zult u dit twee keer moeten doen indien u eigenaar én gebruiker bent van zakelijk onroerend goed. Deze teruggave geldt voor het
belastingjaar 2016. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de bovengenoemde site.

WhatsApp-groep It Heidenskip
In de jaarvergadering van 1 april jl. heeft de politie, de heer J. Schwieringa, ons het
een en ander verteld over de mogelijkheid om een WhatsApp-groep in It Heidenskip
op te zetten. Via zo’n groep kunnen verdachte situaties in de buurt worden gedeeld
met uw buren en kunnen we de politie helpen bij het signaleren van deze situaties.

In mei heeft een ieder hierover een mail voor ontvangen, met het verzoek te reageren als u mee wilt doen
aan het opstarten van een WhatsApp-groep “Samen voor een veilige buurt”. In deze nieuwsbrief willen wij u
hier nogmaals aan herinneren. Mocht u belangstelling hebben en deelnemer willen zijn van deze WhatsApp-groep, dan graag alsnog zo spoedig mogelijk reageren, zodat we dit bij voldoende deelname eventueel
een vervolg kunnen geven. U kunt een mail sturen naar dorpsbelang@live.nl

Verfraaien dorpskern
Tijdens de jaarvergadering hebben we melding gedaan van het feit dat er een bedrag beschikbaar is gesteld door de gemeente voor bloembakken. Inmiddels is hier door het “greenteam” van It Heidenskip een
invulling aangegeven, middels fraaie bloempotten aan het begin van de dorpskernen, bloembakken aan
de reling bij de brievenbus en niet te vergeten de fraaie kano bij de ingang richting het dorpshuis. Het geeft een warm
welkom!
Om de gehele dorpskern netjes en schoon te houden, willen
we een ieder dan ook oproepen er voor te zorgen dat dit
ook zo blijft. Bij deze dan ook het verzoek om tuinafval /
takken ed. niet in de berm te deponeren.

