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Mededelingen
Gemeentehuis open op afspraak
Wilt u het gemeentehuis bezoeken voor bijvoorbeeld het
aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs, voor het inzien
van stukken die ter inzage liggen of om een andere reden?
Maak dan van te voren telefonisch een afspraak bij het
Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.
Bij uw bezoek aan het gemeentehuis verzoeken we u
anderhalve meter afstand te houden en aan de balie met
pinpas te betalen.

Bied uw container om 7.00 uur aan
In de maanden juli en augustus starten wij dagelijks om
7.00 uur met het inzamelen van afval. Wilt u dat uw
container met restafval, gft-afval of papier wordt geleegd?
Zorg dan dat de container op de dag van de inzameling niet
later dan 7.00 uur aan de weg staat.

Subsidieregeling Peuteropvang gemeente
Ameland 2020
Het college van burgemeester en wethouders heeft op
15 juli 2020 de Subsidieregeling Peuteropvang gemeente
Ameland 2020 vastgesteld. Op grond van deze regeling kan
een subsidie worden verstrekt aan de aanbieders van
peuteropvang met voorschoolse educatie in de gemeente
Ameland. De subsidie is bestemd voor de organisatie van de
toegang tot en kwaliteit van de peuteropvang inclusief
voorschoolse educatie conform de aangescherpte
(kwaliteits)criteria. De Subsidieregeling Peuteropvang
gemeente Ameland 2020 treedt in werking op 23 juli 2020.
De ‘Nadere regels subsidie Peuteropvang Ameland 2018’
komen hiermee te vervallen. U vindt de nieuwe
subsidieregeling op www.overheid.nl onder ‘Lokale wet- en
regelgeving’. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Reageer op de ontwerp-agenda voor het
Waddengebied 2050
Het ministerie van Infrastructuur en Water werkt, samen
met andere overheden en regionale partijen, aan de Agenda
voor het Waddengebied 2050. De Agenda voor het
Waddengebied 2050 is een toekomstplan voor de Wadden.
Het bevat handelingsprincipes en ontwikkelstrategieën en
geeft een doorkijk naar het uitvoeringsprogramma 20212026. De agenda richt zich op het gehele Waddengebied:
Waddenzee, Waddeneilanden, Noordzeekustzone boven de
eilanden en de vaste wal langs de Waddenzee. Inwoners
kunnen reageren op de ontwerp-agenda voor het
Waddengebied 2050. Dat kan tot en met 14 september
op www.overheid.nl.

Samen eten, schuif eens aan!
Op donderdag 20 augustus starten Van Smaak, Thuiszorg
Het Friese Land, Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW)
Ameland, De Plaats en Gebiedsteam Ameland met
gezamenlijke maaltijden op twee locaties op Ameland.
Inwoners van Ameland die anders alleen eten, kunnen op
20 augustus, 27 augustus, 3 september en/of 10 september
aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd in De Toel in
Nes of De Plaats in Hollum. Eet u vaak alleen? Of wilt u
graag eens iemand meenemen die alleen eet? Of bent u
mantelzorger en lijkt het u leuk om samen te eten? Dan is
dit een gezellig moment.
Inloop: 11.00 – 12.00 uur (koffie, kletsen, tafeldekken)
Eten met elkaar: 12.00 – 13.00 uur
Locatie: De Toel in Nes en De Plaats in Hollum
Kosten: Vrijwillige bijdrage
U kunt zich tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch
aanmelden bij De Toel via (0519) 542365. Per email kan
ook: detoel@scw-ameland.nl. Wilt u bij aanmelding
doorgeven:
▪ of u dieetwensen heeft;
▪ of u naar De Toel of De Plaats komt;
▪ wat uw adres en telefoonnummer zijn;
▪ op welke dag u komt: 20 augustus, 27 augustus,
3 september en/of 10 september.

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.
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Subsidie voor kleine initiatieven
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.

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.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Tussen Dijken 11, 9161 BL: Aanbouwen aan de
woning 25-08-2020
Hollum: Oosterlaan 20, 9161 AC: Bouwen van een berging
26-08-2020

Uitwegmelding
Hollum: Badweg 1, 9161 AT: Het aanleggen van een
uitweg naar het perceel van de woning 26-08-2020

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.

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.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Kerkpad 2, 9161 AH: Renoveren van het dak
07-07-2020

Hollum: Zuiderlaan 5, 9161 AE: Bouwen van een berging
10-07-2020

Hollum: Oranjeweg 5c, 9161 CA: Verbouwen en renoveren
van de woning 10-07-2020
Hollum: Oranjeweg: Opruimen van drie stortgaten en het
tijdelijk aanleggen van een weg door de duinen 07-07-2020
Ballum: Nesserweg 10, 9162 ET: Verlengen van de
bestaande opslagschuur 10-07-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.
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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

