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Mededelingen
Tegemoetkoming meerkosten beperkingen
of chronische problemen 2019
Inwoners van de gemeente Ameland kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming voor de (algemene)
meerkosten in verband met beperkingen of chronische
problemen. Denk hierbij aan extra gemaakte kosten
vanwege uw chronische ziekte of beperking, die niet op een
andere manier zijn vergoed, bijvoorbeeld door uw
zorgverzekeraar. Zoals extra veel wasgoed, dieetkosten,
medicijnen die niet worden vergoed of hoge stookkosten
omdat uw huis extra verwarmd moet worden.
Bent u inwoner van Ameland met een inkomen tot 140%
van de toepasselijke bijstandsnorm met een indicatie op
basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
en/of een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg
(Wlz)? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een
tegemoetkoming van €200,- op jaarbasis. De
inkomensgrens om in aanmerking te komen voor
bovenstaande tegemoetkoming is voor:
 Gehuwden/samenwonenden: €1.999,40 netto per
maand exclusief vakantiegeld;
 Alleenstaanden of alleenstaande ouders: €1.399,58
netto per maand exclusief vakantiegeld;
 Gehuwden/samenwonenden vanaf pensioengerechtigde
leeftijd: €2.120,58 netto per maand exclusief
vakantiegeld;
 Alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf
pensioengerechtigde leeftijd: €1.564,42 netto per
maand exclusief vakantiegeld.
Op dit moment verwerken wij aanvragen voor de
tegemoetkoming meerkosten beperkingen of chronische
problemen over het jaar 2019. Denkt u dat u in aanmerking
komt voor de tegemoetkoming? Dan kunt u een aanvraag
indienen. Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal
via www.ameland.nl. Wilt u liever op papier een aanvraag
indienen? Neemt u dan contact op met het Klant Contact
Centrum via (0519) 555 555.

Staat u ingeschreven als woningzoekende bij de gemeente
Ameland en heeft u belangstelling voor (één van) de
bovenstaande woningen? Dan verzoeken wij u vriendelijk
schriftelijk te reageren. U kunt ook reageren via
www.ameland.nl/wonen. Op deze website vindt u tevens
een foto en plattegrond van de woning. Uw reactie dient
uiterlijk 23 juni 2020 bij ons binnen te zijn. Heeft u nog
vragen? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer
(0519) 555 555.

Gemeentehuis open op afspraak
In het gemeentehuis in Ballum werken we voorlopig nog
uitsluitend op afspraak. We vragen u nadrukkelijk om vooraf
telefonisch een afspraak te maken als u het gemeentehuis
wilt bezoeken. Bel het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555. Bij uw bezoek aan het
gemeentehuis verzoeken we u minimaal 1,5 meter afstand
te houden en aan de balie met pinpas te betalen.

Kijkje op de Waddencampus
De Waddencampus trekt jaarlijks zo’n honderd studenten
van verschillende onderwijsinstellingen (hbo en wo) naar
Ameland. Deze studenten worden gekoppeld aan
onderzoeksvragen en ideeën van particulieren, ondernemers
en organisaties op het eiland. De onderzoeksresultaten
vormen een belangrijke motor voor innovatie en transitie
naar een circulair en zelfvoorzienend Ameland. Een
voorbeeld van zo’n studentenonderzoek is het project
‘Buren geeft Energie’.
In februari, voor alle coronamaatregelen, zijn studenten
van de Hanzehogeschool Groningen in opdracht van
Dorpsbelang Buren en het Energie Transitie Centrum een
onderzoek gestart naar isolatie van woningen in het kader
van ‘Buren geeft Energie’. Samen met vrijwilligers zijn
warmtescans van bijna alle woningen in Buren gemaakt. Op
basis van de beelden wordt een warmtescanrapport per
woning gemaakt. Binnenkort worden de rapporten van alle
woningen bij de bewoners bezorgd.

Woningen te huur
 De woning Hidde Dirks Katstraat 30 in Hollum is naar
verwachting per 1 juli 2020 beschikbaar voor verhuur.
De woning heeft één slaapkamer. De huurprijs bedraagt
€ 556,40 per maand, exclusief € 52,18 servicekosten. De
woning is gelegen op de eerste verdieping.
 De woning Hidde Dirks Katstraat 36 in Hollum is naar
verwachting per 1 juli 2020 beschikbaar voor verhuur.
De woning heeft één slaapkamer. De huurprijs bedraagt
€ 556,40 per maand, exclusief € 52,18 servicekosten. De
woning is gelegen op de eerste verdieping.
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Op de bovenstaande twee woningen kan een ieder die
ingeschreven is als woningzoekende reageren. Bij meerdere
reacties hebben woningzoekenden waarvan ten minste één
lid van het huishouden een indicatie heeft volgens de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet
langdurige zorg (Wlz) voorrang ten opzichte van andere
woningzoekenden.

Eind mei is een nieuwe groep studenten gestart met een
verdiepingsslag voor het warmtescan-onderzoek. Het doel is
om inzicht te krijgen met welke methoden het
energieverlies door de warmtelekken voorkomen kan
worden. Een collectieve aanpak voor de meest voorkomende
warmtelekken en woningtypen wordt uitgewerkt. Vanwege
de coronamaatregelen wordt er nu digitaal vergaderd via
Teams.

Verkoeling in het water? Wel op het
bewaakte strand, niet in de jachthaven
In de zomer zoeken veel mensen verkoeling en ontspanning
in het water. Op Ameland kan dit in de Noordzee bij de
badstranden van Hollum, Nes en Buren. In de twee laatste
weekenden van juni, dagelijks in de maanden juli en
augustus en in de eerste twee weekenden van september
houden de KNRM Lifeguards toezicht bij deze badstranden.
De KNRM Lifeguards werken
volgens het internationale
bewakingssysteem waarbij
strandbezoekers onder
toezicht in een afgebakend
gebied, tussen de roodgele
vlaggen, kunnen baden of
zwemmen. Meer informatie vindt u op
www.knrm.nl/veiligheid/aan-het-water.
Zwemmen in de buurt waar schepen wachten of afmeren,
zoals in en rond de jachthaven, is niet alleen gevaarlijk,
het is ook niet toegestaan. Zwemmers zijn voor opvarenden
van een schip nauwelijks zichtbaar en worden snel
meegezogen door de sterke onderstroom van een passerend
schip. Meer informatie hierover vindt u op
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-inopen-water/zwemmen-in-rivieren-en-kanalen.

Coronavirus COVID-19
In de afgelopen week heeft de Rijksoverheid verschillende
coronamaatregelen versoepeld. Stap voor stap komt er meer
ruimte. Het blijft van belang dat een ieder zich aan de
basisregels van de Rijksoverheid houdt: handen wassen,
anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en
thuis blijven bij verkoudheidsklachten. Zo zorgen we met
elkaar ervoor dat het coronavirus onder controle blijft. Meer
informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
Heeft u vragen over het coronavirus? Bel dan naar 08001351. Voor vragen over uw eigen gezondheid belt u met de
huisarts of met GGD Fryslân, telefoon 088-2299222.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Oosterlaan 20, 9161 AC: Bouwen van een berging
05-06-2020

Buren: Tiemen Boelensweg 11, 9164 KP: Uitbreiding
groepsaccommodatie 05-06-2020
Nes: Kerkstraat 3, 9163 HA: Plaatsen naambord 05-06-2020
Hollum: Oosterlaan 9, 9161 AB: Aanbrengen bestrating,
plaatsen van erfafscheiding en een tuindeur 05-06-2020

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Engelsmanhiem 39, 9161 DG: Bouwen van een
berging 17-07-2020
Ballum: Kiekendiefsplek 226/227, 9162 SK: Vergroten van
de recreatiewoningen 17-07-2020
Hollum: Engelsmanhiem 60, 9161 DG: Bouwen van een
berging 22-07-2020

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.

Subsidie voor kleine initiatieven op de
Waddeneilanden
Inwoners van de Waddeneilanden die een goed idee hebben
om elkaar tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te
steken, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Per initiatief is
€500 beschikbaar vanuit het Iepen Mienskipsfûns. Inwoners
kunnen hun idee tot
1 december 2020 indienen. Op www.fryslan.frl/imf is
meer informatie te vinden.

17
juni
2020
Week 25

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

