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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
Op maandag 6 juli is er om 19.30 uur een openbare
raadscommissievergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis in Ballum. Deze vergadering is rechtstreeks
te beluisteren via de LOA.
Om anderhalve meter afstand tussen de raadsleden en de
collegeleden te kunnen hanteren, is er geen publieke
tribune in de raadzaal. In de hal van het gemeentehuis is
er ruimte voor publiek om de vergadering te volgen. Wilt u
de vergadering vanuit de hal bijwonen? Dan verzoeken wij
u om u vooraf aan te melden bij de griffier via
jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555,
zodat we kunnen zorgdragen voor een gepaste inrichting
voor de aanwezigen.
V o orlopige agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Definitief vaststellen van de agenda
4. Vragenhalfuurtje aan het college van burgemeester en
wethouders
5. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
8 juni 2020
6. Voorstel inzake Gronduitgifte gemeente Ameland
7. Voorstel inzake Grondexploitaties gemeente Ameland
8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingplan
woningbouw Smitteweg Ballum
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingplan
woningbouw Paasduinweg/Duinlandsweg Buren
10. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan
woningbouw Miedenweg Nes
11. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan
woningbouw Binnendieken Nes
12. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen bouw
woning nabij Miedenweg 23 Nes
13. Voorstel inzake aanvullend voorbereidingskrediet proces
nieuwbouw ouderenzorg
14. Voorstel inzake concept-regioadvies Net op Zee
15. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
16. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.
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De woning Paasduinweg 31 te Buren is per 1 augustus 2020
beschikbaar voor verhuur. De woning heeft één slaapkamer.
De huurprijs bedraagt € 516,62 per maand. Een foto en een
tekening van de woning vindt u op www.ameland.nl/wonen.
Staat u ingeschreven als woningzoekende bij de gemeente
Ameland en heeft u belangstelling voor deze woning? Dan
verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of online te reageren.
Uw reactie dient uiterlijk 7 j u li 2020 bij ons binnen te zijn.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Verkoop b ouwkavels Foppedunenweg Buren
De gemeente Ameland heeft twee bouwkavels ter
beschikking voor verkoop. De kavels zijn gelegen aan de
Foppedunenweg in Buren op het perceel kadastraal bekend
als gemeente Nes, sectie D, nummer 305 deels. Perceel 1
heeft een oppervlakte van 641 m2 en perceel 2 een
oppervlakte van 559 m2. De verkoopprijzen zijn
respectievelijk €137.815,- en €120.185,- exclusief btw,
kosten koper.
Voor de uitgifte gelden de ‘Uitgifteregels
woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’
en voor de verkoop gelden de ‘Algemene voorwaarden
verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente
Ameland’. Voor de bouwmogelijkheden kunt u het
wijzigingsplan Buren, Foppedunenweg-Duinlandsweg,
vastgesteld op 30 juli 2019 raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Heeft u belangstelling en
voldoet u aan de
inschrijfvoorwaarden? Dan
kunt u zich tot en met
1 0 j uli 2020 voor één of
2
voor beide kavels
1
inschrijven door een brief
te sturen aan de gemeente
Ameland via postbus 22,
9160 AA in Hollum of door
te mailen naar
info@ameland.nl met
daarbij de volgende
gegevens:
 Naam en voorletters;
 Geboortedatum;
 Adres en woonplaats;
 E-mailadres;
 Telefoonnummer;
 Samenstelling huishouden;
 Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning,
inwonend bij ouders en/of familie, etc.)
(controleerbaar);
 De economische binding (controleerbaar);
 Antwoord op de vraag of de afgelopen tien jaar een
woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente
Ameland is aangekocht;
 Voorkeur voor een kavel.
De kosten voor inschrijving bedragen €50,- exclusief btw.
Bij meerdere inschrijvingen vindt er een loting plaats.
Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht.
Inschrijvingen die we na 10 juli 2020 ontvangen, worden
niet meegenomen.
De kaders in bovenstaande impressie wijken af van de
kaders in de afbeelding op de Gemeente Info van 24 juni.
Bovenstaande impressie betreft de werkelijke kavelindeling.
Wilt u meer weten over de verkoop van deze bouwkavels?
Dan kunt u contact opnemen met Patty de Jong via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Toelage uitwonende studenten
Ouders of verzorgers van uitwonende studenten kunnen in
aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van
maximaal €160,77 per maand. Het betreft leerlingen tot en
met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook
studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in
het voortgezet onderwijs (havo, vwo) komen hiervoor in
aanmerking. U kunt de toelage voor het schooljaar
2020/2021 tot 1 maart 2021 aanvragen via
www.ameland.nl.
Bij een inkomen lager dan € 36.088,27 ontvangt u de
maximale toelage. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag?
Dan neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende
euro af. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze
toelage? Dien dan toch een aanvraag in.
Bij het aanvraagformulier levert u de volgende bijlagen in:
 Een bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
 Een bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven
aan de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft
ingevuld;
 Een inkomensverklaring van de Belastingdienst van het
kalenderjaar 2 018 waar uw verzamelinkomen uit blijkt. Uw
inkomstverklaring kunt u opvragen bij de Belastingdienst.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Pas op voor verdachte telefoontjes
Wordt u gebeld door iemand die zegt dat hij voor uw bank
werkt? Mogelijk heeft u een oplichter aan de lijn. Politie
Ameland waarschuwt voor verdachte telefoontjes van
personen die zich voordoen als bankmedewerker. Deze
personen zitten achter uw persoonlijke gegevens aan. Werk
hier niet aan mee. Wees alert en hang direct op!
Oplichters gaan steeds geraffineerder te werk. Ze spreken u
vaak persoonlijk aan, zodat het lijkt alsof ze u kennen. Ook
proberen ze op uw gevoel in te spelen door bijvoorbeeld
aan te geven dat ze weten dat u uw inlogcodes of
bankgegevens niet mag geven en vervolgens zeggen ze dat
u dat aan hen wél kunt geven. Soms vragen ze u om naar
een website te gaan waar u zelf uw inlogcode moet
toetsen. Doe dit niet. Geef ook uw pincode of inlogcode
niet. Uw bank zal u hier niet om vragen.
Ook gaan er verschillende e-mails, WhatsApp-berichten en
sms-berichten rond afkomstig van oplichters. Soms lijkt het
onschuldig of betrouwbaar, maar is dat het niet. Klik niet
zomaar op een link en geef ook geen gegevens door als
daar om wordt gevraagd. Kijk voor meer informatie over
verdachte telefoontjes, e-mails en berichten en hoe u
hiermee om kunt gaan op www.veiligbankieren.nl.
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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
Nes: Torenstraat 11a, 9163 HD: Bouwen van een
terrasoverkappping 1 9-06-2020
Ameland: De Vennoot (Neerlands Reid): Aanleggen van een
drinkwatervoorziening 2 4-06-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Sloopmelding
Ballum: Camminghastraat 41a, 9161 CX: Verwijderen asbest
1 8-06-2020

Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk. De melding
is geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Nes: Achterdijken 30d, 9163 JV: Vergroten van de
verdieping 3 1-07-2020
Evenementenvergunning
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.
Ballum: Schietsportvereniging Ameland De Grauwe Duun:
Vergunning voor het organiseren van kleiduifschieten
(schietdag) op 12 september, 3 oktober en 20 december
2020 op een deel van het vliegveld in Ballum 0 1-08-2020

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.
M elding schuilgelegenheden voor dieren
Bu ren: Veldweg, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D,
nr. 335: plaatsen van een schutstal 1 6 -07-2020
Het college heeft deze melding in het kader van de
Beleidsnotitie ‘Schuilgelegenheden voor dieren van
hobbyboeren en het plaatsen van opstallen bij
groentetuintjes’ geaccepteerd.
Indienen zienswijze
Tegen de melding schuilgelegenheid voor dieren kunt u
een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen.
Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage tot
de datum die achter het ontwerpbesluit vermeld staat.
Tot deze datum kunt u een zienswijze indienen. Wilt u
daarbij aangeven op welke onderdelen uw zienswijze
betrekking heeft? Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze belt u naar (0519) 555 555.
Op eningstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

