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Mededelingen
Informatieavond over de Nieuwe Stelp
Op dinsdag 10 september om 19.30 uur vindt een
informatieavond plaats over de Nieuwe Stelp in de
Burgemeester Walda School in Nes. Tijdens deze avond
presenteren de architecten de gebiedsvisie voor de
omgeving van Ons Hol en peilen ze hoe de Amelanders
hierover denken. De reacties zijn van belang voor
behandeling van de gebiedsvisie in de raad, later dit jaar.
Iedereen is van harte welkom.
Bij het opstellen van de gebiedsvisie is de ontwikkelgroep
nauw betrokken, met daarin diverse gebruikers van de
locatie, de dorpsbelangen en de Kwadrantgroep. In juli
heeft al een presentatie in de raad plaatsgevonden. De
formele behandeling in de raad is gepland voor november.
Diverse leden van de ontwikkelgroep zullen aanwezig zijn
op 10 september.
Intussen legt de Kwadrantgroep de laatste hand aan de
zorgvisie en de vertaling daarvan naar een woonconcept.
Nadat de raad zich heeft uitgesproken over de gebiedsvisie,
kan de architect het ontwerp verder uitwerken, rekening
houdend met de zorgvisie en het woonconcept.
Voorafgaand aan de bewonersavond van 10 september
overlegt de gemeente ook nog met de groep ‘De Stelp op
de Stelp’ die voorstander is van nieuwbouw op de huidige
locatie. De werkgroep kwam deze zomer met een
alternatief plan.

De Ping-consulent helpt u bij uw
financiën
Heeft u moeite met de administratie van uw financiën?
Of heeft u schulden? Onze consulent van Ping (persoonlijk
financieel advies) kan u helpen met bijvoorbeeld slimme
budgettips, bij het opzetten van een goede
privéadministratie, bij het aanvragen van
inkomensondersteunende regelingen of bij het regelen van
schuldhulpverlening. De Ping-consulent is op woensdag 11
september in het gemeentehuis in Ballum aanwezig. U
kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0519) 555
555 of gewoon langskomen.
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De tweede discussieavond over de langetermijnvisie op de
bereikbaarheid van Ameland is op woensdag 18 september.
Rijkswaterstaat presenteert op deze avond de kansrijke
opties die de afgelopen maanden samen met de provincie
en de gemeenten zijn ontwikkeld. Hierbij is onder meer de
input verwerkt van de eerste inwonersavond in april in de
BWS. Na de presentatie kunt u verder spreken over de
gepresenteerde opties. Eind dit jaar worden de kansrijke
opties uitgewerkt in een advies aan de minister van
Infrastructuur en Waterstaat. De bijeenkomst vindt plaats
op woensdag 18 september om 19.30 uur in Ons Hol in
Hollum. U bent van harte uitgenodigd.

Subsidie energiebesparing eigen huis
weer open
Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling
energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor
eigenaren-bewoners van woningen. De SEEH is bedoeld
voor particulieren, verenigingen van eigenaren,
woonverenigingen en coöperaties.
De SEEH stimuleert de eigenaar-bewoner van een woning
om energie te besparen. De subsidie geldt voor
maatregelen die een woningeigenaar uitvoert vanaf de
officiële publicatie van de regeling, eind augustus. Ze
geldt dus niet voor maatregelen die in het verleden zijn
uitgevoerd.
Huiseigenaren die voor de subsidie in aanmerking willen
komen moeten minimaal twee grote energiebesparende
isolatiemaatregelen in de eigen (bestaande) koopwoning
hebben uitgevoerd. De eigenaar kan subsidie aanvragen
nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald.
Voorwaarde is dat de aanvrager niet alleen eigenaar maar
ook bewoner is van de woning is. Ook mag voor de
betreffende woning nog niet eerder subsidie zijn verstrekt
vanuit de SEEH.
RVO.nl voert de regeling uit. Woningeigenaren kunnen per
direct hun aanvragen indienen. Meer informatie over de
regeling, over de besparende maatregelen die voor
subsidie in aanmerking komen, de voorwaarden en de
aanvraagprocedure is te vinden op www.rvo.nl.
Tot 1 januari 2021 is voor de SEEH een bedrag van 84
miljoen euro beschikbaar. Het voornemen van de overheid
is om vervolgens vanaf 2021 energiebesparende
maatregelen te subsidiëren vanuit de dan vernieuwde
Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE
is dan tot en met 2030 subsidie beschikbaar om woningen
te verduurzamen.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 5 september aanwezig
in het gemeentehuis in Ballum.

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds
Van maandag 9 september tot en met zaterdag
14 september wordt er op Ameland gecollecteerd voor
het Prinses Beatrix Spierfonds.

Vacature
De gemeente Ameland is per 1 januari 2020 op zoek
naar enthousiaste kandidaten voor de functie van:

Technisch adviseur energietransitie (m/v)
voor 36 uur per week (1,0 fte)
Meer informatie en solliciteren via
www.werkeninfriesland.nl/vacatures.

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. De
student moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 De student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO;
 De student volgt geen onderwijs op Ameland;
 In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Ameland;
 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.ameland.nl. Dit formulier kunt u invullen met behulp
van de DigiD van de student. Als bijlage levert u hierbij
Bericht nr. 1 2019 studiefinanciering van Dienst
Uitvoering Onderwijs aan, waarop staat of en over welke
periode het recht op het reisproduct bestaat. Dit bericht is
nodig om vast te stellen of over geheel 2019 recht op het
studentenreisproduct bestaat of over een kortere periode.
Dit bericht heeft u waarschijnlijk eind 2018 ontvangen en
kunt u via ‘mijn Duo’ downloaden.
Wijzigen in de loop van het kalender jaar zaken? Dan dient
u mogelijk ook de recentere berichten van DUO mee te
sturen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Kalender

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Sloopmeldingen
Hollum: Yme Dunenweg 5a, 9161 JK: Verwijderen van
asbest 22-08-2019
Ballum: Camminghastraat 20a, 9162 EM: Verwijderen van
asbest 22-08-2019
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verleende vergunningen
Evenementenvergunningen
Nes: Sporteiland: Vergunning voor het organiseren van
XTERRA NETHERLANDS op zaterdag 14 september en
zondag 15 september 2019 op Ameland 09-10-2019
Buren: Schietsportvereniging De Grauwe Duun:
Vergunning voor het organiseren van kleiduifschieten
(schietdag) op zaterdag 5 oktober 2019 op een particulier
terrein aan de Koeveldsweg of aan de Kooiweg in Buren 1210-2019

Aan deze vergunning 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 erbij vermeld
staat. Geef bij uw bezwaar aan: uw naam, adres,
woonplaats en handtekening, datum, omschrijving en
motivering van uw bezwaar.

Donderdag 5 september
Streekarchivaris

Dinsdag 10 september
Informatieavond De Stelp

Woensdag 11 september
Ping-consulent

Woensdag 18 september
Discussieavond bereikbaarheid Ameland
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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

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

