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Mededelingen
Woning te huur in Nes
De woning Binnendieken 1b in Nes is per 15 september
2020 beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt over
één slaapkamer. De huurprijs bedraagt € 441,03 per maand.
Een foto en plattegrond van de woning kunt u bekijken op
www.ameland.nl/wonen.
Staat u ingeschreven als woningzoekende bij het
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland en heeft u
belangstelling voor deze woning? Dan kunt u via
www.ameland.nl/wonen of schriftelijk reageren. Uw reactie
dient uiterlijk 25 augustus 2020 bij ons binnen te zijn.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Basisregels coronavirus blijven gelden
De basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus
gelden nog steeds voor iedereen: Houd anderhalve meter
afstand, vermijd drukke plekken, werk zoveel mogelijk
thuis, was regelmatig de handen, schud geen handen en
blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Alleen samen houden
we het coronavirus onder controle.
Heeft u corona-gerelateerde klachten? Laat u dan testen op
het coronavirus. Lees meer over testen
op www.ggdfryslan.nl/coronavirus/testen-op-hetcoronavirus. Heeft u vragen over uw gezondheid? Neem dan
contact op met uw huisarts of met GGD Fryslân: 0882299333. Voor meer informatie kijkt u op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus of belt u 0800-1351.

Een huurdersorganisatie op Ameland?
Het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland (GWA) wil graag
de zeggenschap van de huurders versterken door de opzet
van een huurdersorganisatie te ondersteunen. Een
huurdersorganisatie behartigt de belangen van de
huurder(s) van woningen van het GWA. Als huurders zich
verenigen, kunnen gezamenlijke wensen worden omgezet in
acties. Er zijn minimaal 50 leden nodig om van start te
gaan met de huurdersorganisatie. Bent u huurder bij het
GWA en heeft u interesse? Kijk op www.ameland.nl/wonen
voor de oproep van een aantal huurders.

Verduurzamen huis extra aantrekkelijk
Huizenbezitters in Fryslân krijgen een extra
tegemoetkoming als zij hun woning energiezuiniger maken.
Amelanders kunnen hier ook van profiteren. De provincie
wil met een investering van 5,2 miljoen euro haar inwoners
aanmoedigen om nu te kiezen voor bijvoorbeeld
spouwmuurisolatie, vloerisolatie of hoogrendementsglas. De
regeling geldt tot eind 2022 en zolang er budget is.
Als huizenbezitter krijgt u 10% extra subsidie bovenop de
(gemiddeld) 30% die het Rijk nu verstrekt met de Subsidie
energiebesparing eigen huis (SEEH). Hiervoor moet u twee
of meer isolatiemaatregelen laten uitvoeren. Wilt of kunt u
geen eigen (spaar)geld inzetten, dan kunt u kiezen voor
een Energiebespaarlening. Vanaf 1 augustus krijgen Friese
aanvragers van de Energiebespaarlening Fryslân een korting
van 0,5% op de rente. Ook Verenigingen van Eigenaars
komen in aanmerking voor de twee regelingen.
De Friese aanvulling op de landelijke subsidie geldt met
terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020.
Aanvragen van de landelijke SEEH-subsidie (en de Friese
toeslag) kan via www.rvo.nl (gebruik vervolgens de
zoekterm SEEH). De Energiebespaarlening Fryslân kunt u
aanvragen via www.energiebespaarlening.nl/fryslan.
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Muziek op terrassen van horeca
Onder een aantal voorwaarden mogen horecabedrijven, ook
nu de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio
Fryslân geldt, tot 23.00 uur muziek organiseren op hun
terrassen. De reguliere voorwaarden voor het organiseren
van muziek op horecaterrassen zijn dat het geluidsniveau
niet meer bedraagt dan 75 dB(A) en dat de overlast voor de
omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. Ook dient de
festiviteit vooraf altijd aan de gemeente te worden gemeld.
Naast deze voorwaarden gelden er momenteel extra
restricties die voortvloeien uit de Noodverordening COVID19 van de Veiligheidsregio Fryslân. De muziek mag
bijvoorbeeld geen gelegenheid bieden tot dansen op het
terras en er mag niet in groepsverband worden gezongen of
geschreeuwd (met uitzondering van de zanger). De
horecaondernemer is verantwoordelijk voor het in goede
banen leiden van de festiviteit en het naleven van deze
regels. De actuele noodverordening kunt u vinden op
www.veiligheidsheidsregiofryslan.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 in De Toel in Nes en De Plaats in
Hollum. Inwoners van Ameland die anders alleen eten,
kunnen op 20 augustus, 27 augustus, 3 september en/of 10
september (inloop tussen 11.00 en 12.00 uur) aanschuiven
voor een gezamenlijke maaltijd. Eet u vaak alleen? Of wilt u
graag eens iemand meenemen die alleen eet? U bent
hartelijk welkom! Aanmelden kan via telefoonnummer
(0519) 542365 of detoel@scw-ameland.nl. Geef graag bij
uw aanmelding aan of u dieetwensen heeft, of u naar De
Toel of De Plaats komt, op welke dag u komt en uw adres
en telefoonnummer.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Ballumerweg, 9163 GB: Bouwen van vijf
recreatiewoningen 11-08-2020
Buren: Zwarteweg 4, 9164 LW: Aanbouw aan woning
11-08-2020

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

Melding schuilgelegenheden voor dieren
Hollum: Oranjeweg 15, 9161 CB: Plaatsen van een
schutstal 27-08-2020
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 een melding schuilgelegenheid voor dieren
kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze
indienen. Het ontwerpbesluit ligt samen met de
bijbehorende stukken ter inzage tot de datum die
achter het ontwerpbesluit vermeld staat. Tot deze
datum kunt u schriftelijke en mondelinge zienswijzen
indienen. Wilt u daarbij aangeven op welke
onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze
betrekking heeft? Voor meer informatie of het
indienen van een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen 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

