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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
U bent van harte welkom bij de openbare
raadscommissievergadering op maandag 2 maart om 19.30
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De
vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de LOA.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje komt te vervallen
Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
3 februari 2020
6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan
Recreatieterrein Nes-Buren
7. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen
bedenkingen ambulancepost Reeweg 1c in Nes
8. Voorstel inzake locatie nieuwbouw ouderenzorg
9. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
10. Sluiting
De actuele agenda en vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555
555 of jmetz@ameland.nl.

Startbijeenkomst lokaal sportakkoord
Samen met plaatselijke sportorganisaties wil de gemeente
Ameland komen tot een ‘lokaal sportakkoord’, als variant op
het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’.
Iedereen die actief is op het gebied van sport en bewegen
is van harte uitgenodigd voor een startbijeenkomst op
woensdag 11 maart om 19.30 uur in de kantine van het
gemeentehuis in Ballum.
Met het Amelandse sportakkoord willen de initiatiefnemers
een extra impuls geven aan sport- en beweegactiviteiten op
het eiland. Thema’s in het lokale sportakkoord zijn onder
meer: een duurzame sportinfrastructuur, een positieve
sportcultuur, vitale sport- en beweegaanbieders, ‘van jongs
af aan vaardig in beweging’ en inclusief sporten en
bewegen.
Tijdens de startbijeenkomst zoeken we naar gezamenlijke
dromen en ambities, die vervolgens vertaald kunnen
worden in een concreet sportakkoord. Als dit akkoord er is,
komen er naar verwachting vanuit het ministerie middelen
beschikbaar om het akkoord uit te voeren.
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De startbijeenkomst op 11 maart wordt georganiseerd door
de initiatiefgroep Lokaal Sportakkoord van de gemeente
Ameland en de partners Kardinaal de Jongschool, SC
Amelandia, VV Geel Wit en Fysiotherapie Metz de Boer in
samenwerking met sportformateur Anita Bakker. U bent van
harte welkom. Graag voor 10 maart aanmelden bij Pedro
Kooiker via pckooiker@ameland.nl. Voor meer informatie
kijkt u op www.allesoversport.nl/sportakkoord.

Subsidie voor evenementen in 2020
De gemeente Ameland stelt jaarlijks een subsidie
beschikbaar ter waardering en ondersteuning van het
organiseren en het uitvoeren van culturele of sportieve
evenementen die gericht zijn op de inwoners én bezoekers
van Ameland. Wilt u een subsidie aanvragen voor een
evenement dat plaatsvindt in 2020? Zorg er dan voor dat
uw subsidieverzoek voor 1 ap ril 2020 is ingediend.
Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal via
www.ameland.nl. Onder het kopje ‘direct regelen’ vindt u
het onderwerp ‘Subsidie evenementen Ameland’. Op die
webpagina vindt u meer informatie en kunt u direct de
digitale aanvraag starten. Heeft u nog vragen over de
subsidieaanvraag? Neem dan contact op met het Klant
Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Lezing Opvoedtakel op 12 maart komt te
vervallen
De tweede lezing over positief opvoeden en het boek
‘Opvoedtakel’ door Carina Klinkvis en Erwin van der Veen op
donderdag 12 maart gaat niet door. De lezing vindt op een
later moment plaats. De nieuwe datum wordt te zijner tijd
op de Gemeente Info bekend gemaakt.

Uw gemeentelijke belastingaanslag
ontvangen via MijnOverheid
Eind februari ontvangt u van ons de WOZ-beschikking 2020
en aanslag gemeentelijke belastingen 2020. Bent u al
aangesloten op de berichtenbox van MijnOverheid? Dan
ontvangt u dit jaar voor het eerst de WOZ beschikking en
aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid. U
krijgt in dat geval geen aanslag per reguliere post. Als er
een bericht in MijnOverheid klaarstaat, ontvangt u hiervan
bericht via de e-mail. Bent u niet aangesloten op
MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag per post.
Wilt u zich registreren bij MijnOverheid? Ga naar
mijn.overheid.nl en meldt u aan via DigiD. Na registratie
kunt u direct gebruikmaken van MijnOverheid. Heeft u geen
DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan via
digid.nl/aanvragen.
Heeft u een vraag over uw aanslag? Op www.ameland.nl
vindt u de meeste gestelde vragen op een rijtje.

Deze week start Buren geeft Energie

Collecte Jantje Beton

In Buren zijn vrijwilligers deze week begonnen met het
maken van warmtescans van woningen. Woensdagavond 26
februari is er een informatie- en ideeënbijeenkomst (een
zogeheten ‘charrette’) in Hotel De Klok in Buren. Daar
kunnen inwoners van Buren van gedachten wisselen over
energiebesparing en over het aardgasvrij maken van hun
woning. Aanvang 19.30 uur.

Van maandag 2 maart tot en met zaterdag 7 maart wordt er
op Ameland gecollecteerd voor het Nationaal Jeugd Fonds
Jantje Beton.

Alle woningeigenaren en huurders in Buren ontvangen
kosteloos een warmtescan van hun woning. De scan is
kosteloos en wordt gemaakt vanaf buiten. U hoeft er niets
voor te doen; alleen zorgen dat de verwarming op
kamertemperatuur ingesteld is. Op basis van de scan kunt u
zien waar uw huis warmte verliest en waar u met isolatie
geld kunt besparen. De warmtescans kunnen alleen bij koud
weer worden gemaakt.
De scans zijn een onderdeel van de actie Buren geeft
Energie, georganiseerd door Dorpsbelang Buren en de
gemeente. Inwoners van Buren hebben in het kader van de
actie afgelopen week een folder ontvangen met een korte
vragenlijst, waarmee ze waardevolle informatie leveren voor
het verduurzamen van alle woningen in het dorp. De
vragenlijst kunt u ook online invullen. De komende tijd
ontvangen alle huishoudens ook een set van twaalf
energiezuinige LED-lampen. Wilt u naar aanleiding van de
warmtescan of de vragenlijst verder aan de slag met
verduurzaming? Meld dit dan bij de gemeente via
duurzaamameland@ameland.nl of bij Dorpsbelang Buren.
In de andere dorpen op Ameland wordt een soortgelijke
actie georganiseerd. Bewoners ontvangen hierover te zijner
tijd bericht.
We gaan ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het
maken van een warmtescan. Heeft u wél bezwaar? Dan kunt
u uw naam, postcode en huisnummer mailen naar
duurzaamameland@ameland.nl.

Toch subsidie voor duurzame energie in
nieuwbouw
Wie voor 1 januari 2020 een warmtepomp of zonneboiler
heeft gekocht voor een nieuwbouwwoning, kan hiervoor dit
jaar toch nog subsidie aanvragen. Aanvankelijk was dit niet
mogelijk voor kopers van een nieuwbouwwoning waarvoor
de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 was aangevraagd.
Op aandringen van Vereniging Eigen Huis heeft minister
Wiebes de regeling verruimd. Kopers van een
nieuwbouwwoning kunnen nu aanspraak maken op de ISDEsubsidie voor een warmtepomp of zonneboiler als ze deze
voor 1 januari van dit jaar hebben gekocht en voor 1 juli
laten plaatsen.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Bosrand 96 en 98, 9164 LG: Nieuwbouwen van een
dubbele woning 1 3 -02-2020
Nes: Strandweg 51, 9163 GL: Plaatsen nieuwe
fietsenstalling 1 3 -02-2020

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Fostaland, nabij nr. 5, 7 en 30: Kappen van een drie

iepen 2 7 -03-2020
Buren: Strandweg tegenover nr. 4: Kappen van een boom
(iep) 2 7 -03-2020
Nes: Hoge Eggenweg tegenover nr. 3: Kappen van een
boom (wilg) 2 7 -03-2020
Ballum: Zuider Grieweg 2, 9162 EE: Renoveren/verbouwen
van de boerderij tot appartementen 2 7-03-2020

Aanleg kabel
Nes: KPN B.V.: Instemming voor het aanleggen van een
kabel ten behoeve van een openbaar elektronisch
telecommunicatienetwerk langs een tracé aan de Strandweg
in Nes 2 7-03-2020

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.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 27 februari aanwezig in
het gemeentehuis in Ballum.
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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

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

