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Mededelingen
Aankondiging installatie kroonbenoemde
burgemeester
De installatie van de heer Leo Pieter Stoel als
burgemeester van de gemeente Ameland vindt naar
verwachting plaats op donderdag 16 januari 2020. De raad
komt hiervoor op die middag in een bijzondere
raadsvergadering bijeen. Na het officiële gedeelte is er
voor inwoners van de gemeente Ameland de gelegenheid
om kennis te maken met de heer Stoel. We nodigen u dan
ook graag uit.
Vanwege deze openbare bijeenkomst in januari, waarbij
inwoners van harte welkom zijn, houdt de gemeente
Ameland in 2020 geen nieuwjaarsreceptie. De uitnodiging
voor de installatie van de burgemeester volgt medio
december.

Tijdelijke verhuur woning Badweg 6
Hollum
De leegstaande herstructureringswoning aan de Badweg 6
in Hollum is beschikbaar voor verhuur aan een bedrijf op
grond van een Business-to-Business huurcontract. De
huurprijs bedraagt € 588,83 per maand. De woning wordt
tijdelijk verhuurd en de huurders genieten geen
huurbescherming.

Voorwaarden voor inschrijving
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 4 december 2019.

Wijze van inschrijving
Een bedrijf dat voldoet aan de voornoemde voorwaarden
voor inschrijving kan zich inschrijven bij de gemeente
Ameland als belangstellende voor de
herstructureringswoning aan de Badweg 6. U kunt zich
inschrijven door een brief te sturen naar de gemeente
Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland of e-mail
te sturen naar info@ameland.nl met daarbij de volgende
gegevens:
 Bedrijfsnaam
 Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
 Correspondentieadres
 Emailadres contactpersoon
 Telefoonnummer contactpersoon
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Indien er meerdere bedrijven belangstelling hebben, wordt
deze herstructureringswoning toegewezen op basis van
loting onder de ingeschreven bedrijven. De loting vindt in
het openbaar plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Gewijzigde openingstijden
 Op donderdag 5 december en vrijdag 6 december is het
gemeentehuis gesloten. Voor dringende vragen of
meldingen met betrekking tot Burgerzaken, zoals een
overlijden of een geboorte, kan op donderdagmiddag
5 december tussen 13.30 en 16.00 uur telefonisch
contact worden opgenomen met telefoonnummer
06-29575765.
 De milieustraat is op donderdag 5 december gesloten.

Gewijzigde afvalinzameling
In Hollum en Ballum wordt het Gft-afval op woensdag
4 december ingezameld in plaats van op donderdag
5 december. Op vrijdag 6 december wordt er geen restafval
van bedrijven ingezameld.

Collectieve zorgverzekering voor minima:
AV FRIESO
Heeft u een laag inkomen en verwacht u veel zorgkosten
in 2020? Dan is de zorgverzekering AV FRIESO voor u een
optie. De AV FRIESO biedt een uitgebreid
vergoedingenpakket tegen een lage(re) premie. De
gemeente betaalt een deel van de premie. Gemeente
Ameland biedt deze collectieve zorgverzekering samen aan
met De Friesland Zorgverzekeraar. De collectieve
verzekering bestaat uit een basisverzekering en een
aanvullende verzekering (keuze uit twee soorten:
‘Compleet’ en ‘Compact’). Vanaf € 144,80 per maand bent u
al uitgebreid verzekerd. Inwonende kinderen tot 18 jaar
zijn gratis aanvullend meeverzekerd.

Voorwaarden
 De verzekering is voor inwoners van Ameland van 18 jaar
en ouder met een inkomen tot 125% van de
bijstandsnorm (zie
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand). Daarbij is
het maximaal toegestane eigen vermogen
€ 6.120,00 voor een alleenstaande en € 12.240,00 voor
partners/ouders. Voor mensen met een
bijstandsuitkering met een eigen huis, geldt een extra
vrijstelling van maximaal € 51.600,00. Op de website van
gemeente Ameland staat een overzicht van de meest
voorkomende inkomensgrenzen voor de AV FRIESO.
 Voor de AV FRIESO is een basisverzekering bij De
Friesland nodig. Heeft u die nog niet? Dan kunt u in
december 2019 overstappen naar De Friesland. Heeft al
een basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt u op
ieder moment overstappen.

Meer informatie of aanmelden?
U vindt het aanbod van gemeente Ameland en De Friesland
op www.gezondverzekerd.nl. Ook kunt u hier de inhoud,
kosten en vergoedingen van het basispakket en de
aanvullende pakketten bekijken. Via
www.gezondverzekerd.nl kunt u zich ook aanmelden voor
de AV FRIESO. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor
de AV FRIESO? Of heeft u andere vragen over deze
collectieve verzekering? Neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum van de gemeente Ameland via
telefoonnummer (0519) 555 555.

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. De consulent, Berend
Veen, kan u bijvoorbeeld ondersteunen via slimme
budgettips, bij het opzetten van een goede
privéadministratie, bij het aanvragen van
inkomensondersteunende regelingen of bij het regelen van
schuldhulpverlening.
De Ping-consulent houdt iedere eerste woensdag van de
maand spreekuur in het gemeentehuis in Ballum. In
december 2019 en januari 2020 is hij er niet op de eerste
woensdag, maar op woensdag 11 december en woensdag
8 januari.

Terinzagelegging
ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein
Nes-Buren 2019
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Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunning
Buren: Noordwal 6, 9164 KJ: Aanbouwen van een
bijgebouw 18-11-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Sloopmelding
Ballum: Nesserweg 18, 9162 ET: Uitvoeren van
sloopwerkzaamheden 14-11-2019
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Burgemeester en wethouders van Ameland maken op grond
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend
dat, met ingang van 28 november 2019, gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage ligt het
ontwerpbestemmingsplan ‘Recreatieterrein Nes-Buren
2019’. Het plangebied beslaat een terrein met
recreatiewoningen dat noordelijk van de kernen Nes en
Buren is gelegen. Het plangebied is gelijk aan het
plangebied van het bestemmingsplan 'Recreatieterrein
Nes-Buren 2007'. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit
planregels en een verbeelding en is voorzien van een
toelichting. De stukken liggen voor iedereen ter inzage in
het gemeentehuis. Ook kunt de stukken raadplegen op
www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verleende vergunningen

Indienen zienswijze

Uitwegmelding
Nes: Kardinaal de Jongweg, 9163 JA: Aanleggen van een

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging tot
en met 8 januari 2020 een zienswijze indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de
gemeenteraad van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum.
Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met team Fysieke
leefomgeving via telefoonnummer (0519) 555 555. De
tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties
worden betrokken bij de verdere besluitvorming door de
gemeenteraad.
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Vergunningen

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

Omgevingsvergunning
Nes: Torenhoogte 5, 9163 KD: Kappen van twee bomen
(rectificatie: betreft esdoorns in plaats van iepen)
20-12-2019

Evenementenvergunning
Nes: Sporteiland, vergunning voor het organiseren van de
Ameland Adventurerun op zaterdag 14 december 2019 op
Ameland 02-01-2020
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

inrit aan de Kardinaal de Jongweg naar het perceel van
het bedrijf aan de Polderweg 2 in Nes 03-01-2020

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

