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Mededelingen
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 2018 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.

Respijtweekend voor mantelzorgers
Iedereen heeft van tijd tot tijd ontspanning nodig. Zeker
als u de zorg voor een chronisch zieke partner, kind of een
ander (familielid) al langere tijd voor uw rekening neemt,
is het goed de zorg even los te laten en nieuwe energie op
te doen. Daarom is er voor mantelzorgers een provinciaal
respijtweekend van 11 tot en met 13 september, 18 tot en
met 20 september en van 25 tot en met 27 september 2020
in het Wellness Hotel Huis ten Wolde in De Bult.
U kunt zich tot en met 14 juli via het aanmeldformulier op
www.ameland.nl of bij het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis aanmelden. Bij de gemeente geregistreerde
mantelzorgers hebben een uitnodiging voor het
respijtweekend met het aanmeldformulier per post
ontvangen. U betaalt een bijdrage van € 80,00. De
gemeente betaalt ook een deel van uw verblijf. Er kunnen
maximaal twee mantelzorgers van Ameland mee.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Stichting
Welzijn Het Bolwerk, telefoon (0519) 292 223 (9.00-12.00
uur) of info@het-bolwerk.eu.
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Vanwege bouwwerkzaamheden aan de Van der Stratenweg 7
in Nes is de Van der Stratenweg tussen de Kerkstraat en de
Marten Janszenstraat op donderdag 16 juli 2020 tussen
07.30 uur en 12.00 uur afgesloten voor verkeer.

Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen
basisregistratie personen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de
Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het college
heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van
deze personen op te schorten. De personen worden
uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of
naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60
van de wet BRP, en zijn vanaf de datum van het besluit
niet meer actueel ingeschreven in Nederland.
Naam
B.W. Keurentjes
I. Meckkarski
D.R. Nikolov
T.E. Wennberg

Geboortedatum
22-07-1987
27-09-1995
18-02-1997
18-07-1992

Datum besluit
18-05-2020
25-05-2020
25-05-2020
25-05-2020

Uitschrijven naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft? Neem dan contact op via
burgerzaken@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555
555.

Waarom deze bekendmaking?
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens
in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De
burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging
of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland
hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.
Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de
bovenvermelde personen geen aangifte binnengekomen.
Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft
de gemeente de mogelijkheid om de beschikking
“ambtshalve uitschrijving” te publiceren als de
bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan
belanghebbenden.
Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te
staan. Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP
kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen
documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen
aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of
een andere vorm van een uitkering of financiële
ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het
gevolgen hebben voor de opbouw van AOW.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan
een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U
doet dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit.
Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9160 AA Hollum.
In het bezwaarschrift zet u uw naam en adres, de datum
van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet met het
besluit eens bent en uw handtekening.

Verkoop bouwkavels 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
2
10 juli 2020 voor één of voor
1
beide kavels 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.

Woning te huur
De woning ’t Hofje 7 in Ballum is per 1 augustus 2020
beschikbaar voor verhuur. De woning heeft twee
slaapkamers, waarvan één op de begane grond. De huurprijs
bedraagt € 588,21 per maand.
Een foto en 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 te reageren. U kunt uw
belangstelling ook kenbaar maken via bovengenoemde link.
Uw reactie dient uiterlijk 14 juli 2020 bij ons binnen te zijn.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Vermaningspad 6, 9163 JD: Ontheffing van het
bestemmingsplan wonen-1 25-06-2020
Nes: Vlakte van Polet: Natuurherstel van de Vlakte van
Polet 29-06-2020
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: Noorderweg 4-6: 9163 HR: Gebruik van de gronden
voor een parkeerterrein en terras ten behoeve van de
exploitatie van een hotel-restaurant 11-08-2020
Nes: Verbindingsweg 12, 9163 GC: Bouwen van een veranda
07-08-2020

Uitwegmelding
Nes: Oliviershiem 7, 9163 EG: Het aanleggen van een
uitweg naar het perceel van de woning 14-08-2020

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.

Wilt u meer weten over de verkoop van deze bouwkavels?
Dan kunt u contact opnemen met Patty de Jong via
telefoonnummer (0519) 555 555.
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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

