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Mededelingen
Commissievergadering Zorg vervalt
De commissievergadering Zorg van maandag 20 mei komt
te vervallen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de
griffier Jacqueline Metz via telefoonnummer (0519) 555
555 of jmetz@ameland.nl.

Gouden Quality Coast Award en Blauwe
Vlag voor Ameland

Tijdelijke verhuur herstructureringswoningen Badweg Hollum
De gemeente Ameland is voornemens om de leegstaande
of vrij te komen herstructureringswoningen aan de Badweg
in Hollum te verhuren aan een bedrijf op grond van een
Business-to-Business huurcontract. De woningen worden
tijdelijk verhuurd en de huurders genieten geen
huurbescherming. Door deze verhuurwijze wordt
ingespeeld op de behoefte aan personeelshuisvesting.

Ameland heeft als groene en duurzame toeristische
bestemming opnieuw de gouden Quality Coast Award in de
wacht gesleept. Wethouder Ellen Bruins Slot ontving
donderdag 9 mei bij de uitreiking in Ouddorp de gouden
Quality Coast Award voor 2019/2020. Ook is het strand
van Ameland voor de 32e keer bekroond met de Blauwe
Vlag. De Blauwe Vlag is de internationale onderscheiding
die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens
die veilig, schoon en duurzaam zijn.

Geïnteresseerde bedrijven die voldoen aan de volgende
criteria kunnen zich inschrijven:
 Het bedrijf is gevestigd en/of verleent haar diensten
op Ameland en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel;
 Het bedrijf is bereid om een huurovereenkomst aan te
gaan tot 1 april 2020;
 Het bedrijf kan slechts één keer ingeschreven staan als
belangstellende;
 Inschrijving is mogelijk tot 27 mei 2019.

Door het behalen van beide keurmerken heeft Ameland
opnieuw internationale erkenning gekregen in het streven
naar een zo groot mogelijke kwaliteit in mens- en
natuurvriendelijk toerisme. Ameland is een van de vijf
bestemmingen in Nederland die de Quality Coast Award
ontvangt en het enige Waddeneiland. Meer informatie over
Quality Coast Award en over de Blauwe Vlaggen vindt u op
www.ameland.nl.

Een bedrijf dat voldoet aan de voornoemde voorwaarden
voor inschrijving kan zich per brief of e-mail inschrijven
bij de gemeente Ameland als belangstellende voor een
herstructureringswoning aan de Badweg. Voor nadere
informatie over de wijze van inschrijving verwijzen we u
naar www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Informatieavond historische
begraafplaatsen Ameland
Hoe gaat de gemeente Ameland om met de historische
begraafplaatsen op het eiland? Zijn de begraafplaatsen
vooral cultuurhistorisch van waarde, of zijn ze louter
functioneel? Moeten er meer regels komen en wat
betekenen die dan voor de mensen die een dierbare willen
begraven?

Bijeenkomst over zorg op Ameland
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Op woensdag 22 mei om 16.00 uur organiseren Thuiszorg
Het Friese Land en de gemeente Ameland de bijeenkomst
‘Een leven lang op Ameland - onze zorg’ in De Toel in Nes.
Deze bijeenkomst is voor cliënten van Thuiszorg Het Friese
Land, hun mantelzorgers en alle andere belangstellenden.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u helderheid over hoe de
(thuis)zorg op ons eiland is georganiseerd: Wat doet
Thuiszorg Het Friese Land op Ameland? Wat wil Thuiszorg
Het Friese Land voor u betekenen? Wat kunt u wél en wat
níet van Thuiszorg Het Friese Land en de gemeente
verwachten? In dit kader krijgt u ook een praktische
toelichting op de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet
Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo): Welke taken pakt Thuiszorg Het
Friese Land op en waarvoor kunt u bij het Gebiedsteam
Ameland terecht? U bent van harte welkom!

Tijdens een informatieavond op dinsdag 21 mei om 20.00
uur in het gemeentehuis in Ballum infomeren we u graag
over het gemeentelijke beleid voor de historische
begraafplaatsen op het eiland. Een speciale werkgroep
heeft de begraafplaatsen in Nes, Ballum en Hollum
geïnventariseerd. Op basis daarvan heeft de gemeente een
visie opgesteld. Een belangrijk onderdeel van de visie is
dat op de Amelandse begraafplaatsen zones komen waar
de cultuurhistorische waarde leidend is en zones waar
meer ruimte is voor eigentijdse vormen van begraven en
herdenken. ‘Alles kan, maar niet overal’, is een treffende
samenvatting van de visie.
Die visie is eind vorig jaar vastgesteld door de
gemeenteraad. De raad verzocht het college om op korte
termijn te komen met een concrete uitwerking. Die is er
inmiddels en wordt toegelicht op de informatieavond van
21 mei. Funerair deskundige Leon Bok, die ook betrokken
was bij het opstellen van de visie, zal een toelichting
geven. Iedereen is welkom.

Woningen te huur




De woning De Meer 23 in Hollum is per 1 juni 2019
beschikbaar voor verhuur. De woning heeft drie
slaapkamers. De huurprijs bedraagt € 689,61 per
maand. De woning wordt bij voorkeur toegewezen
aan een meerpersoonshuishouden.
De woning Binnendieken 1b in Nes is per 1 juli 2019
beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt over
één slaapkamer. De huurprijs bedraagt € 433,73 per
maand.

Een tekening en een foto van beide woningen kunt u
vinden op www.ameland.nl/wonen. Staat u ingeschreven
als woningzoekende bij de gemeente Ameland en heeft u
belangstelling voor één van deze woningen? Dan
verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk te reageren. U kunt
uw belangstelling ook kenbaar maken via bovengenoemde
link. Uw reactie dient uiterlijk dinsdag 21 mei bij ons
binnen te zijn. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Meetwerkzaamheden op Ameland
Elke Nederlandse gemeente is wettelijk verplicht de
topografische kaart van haar grondgebied actueel te
houden. Een actuele kaart is namelijk van belang voor het
beheer van de openbare ruimte en het waarborgen van de
veiligheid. Nauwkeurige gegevens zijn daartoe essentieel.
Namens de gemeente Ameland verricht een landmeter van
de gemeente Leeuwarden hiervoor op 21 en 22 mei
landmeetkundige metingen op Ameland. De metingen
worden uitgevoerd in verband met wijzigingen die zijn
opgetreden op, of in de directe nabijheid, van een perceel.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de bouw of
verbouw van een pand. Voor aanvang van het veldwerk
vraagt de landmeter toegang tot het perceel om de
noodzakelijke metingen te kunnen verrichten.
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Dan kunt u
contact opnemen met de heer Wilfred Schoo, adviseur Geoinformatie, via telefoonnummer 058-7505595 of via
geo@leeuwarden.nl.

Collecte Anjeractie
Van maandag 20 mei tot en met zaterdag 25 mei wordt er
op Ameland gecollecteerd voor de Anjeractie.
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Gemeente Ameland
Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum-Ameland
Postbus 22, 9160 AA, Hollum-Ameland
Tel. (0519) 555 555
info@ameland.nl
www.ameland.nl

Openingstijden milieustraat
Maandag t/m donderdag
13.30 - 15.30
Zaterdag
10.00 - 12.00

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ameland Oost: Bouwen van een verdeelstation
30-04-2019

Hollum: H.D. Katstraat 4, 9161 AZ: Tijdelijk plaatsen van
een pompkamer en watervoorziening 01-05-2019
Hollum: H.D. Katstraat 4, 9161 AZ: Bouwen van een
sprinklerinstallatie 02-05-2019

Hollum: Oranjeweg 13h, 9161 CB: Plaatsen van een
vlaggenmast 04-05-2019
Ballum: Gerrit Kosterweg 13, 9162 EN: Aanbouw van een
veranda 05-05-2019

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Nes: Rixt van Doniastraat, 9163 GP: Bouwen van
recreatiewoning 19-06-2019

Evenementenvergunningen
Ballum: Vereniging Dorpsbelang Ballum, vergunning voor
het organiseren van ringsteken op zaterdag 1 juni en
zaterdag 27 juli 2019 in en rond de Camminghastraat in
Ballum op Ameland 21-06-2019
Ballum: Vereniging Dorpsbelang Ballum, vergunning voor
het organiseren van het dorpsfeest in Ballum op vrijdag 23
augustus en zaterdag 24 augustus 2019 op het
parkeerterrein aan de Strandweg in het dorp Ballum op
Ameland 21-06-2019
Hollum: Gemeente Ameland, vergunning voor het
organiseren van het onderdeel hardlopen tijdens het
Waddentoernooi op zaterdag 18 mei 2019 in Hollum op
Ameland 21-06-2019
Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit en is bezwaar
mogelijk? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders, Postbus
22, 9160 AA in Hollum tot de datum die bij de
bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar
aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de
datum, een omschrijving en de motivering van uw
bezwaar.

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

