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Mededelingen
Beste Amelanders,
De tijden van tradities die voor velen van ons zo belangrijk
zijn, staan weer voor de deur. Voor het eerst vieren we
onder andere Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst en Oud en
Nieuw in de aanwezigheid van het coronavirus.
Ook op Ameland zijn meerdere bewoners besmet geraakt
met dit virus. Gelukkig is, voor zover nu bekend, nog
niemand als gevolg van het virus in het ziekenhuis
opgenomen of overleden. Het is ontzettend belangrijk dat
we ons de komende tijd allemaal inzetten om dat te
voorkomen. De enige manier om dat te doen, is om er met
elkaar voor te zorgen dat verdere verspreiding van het virus
op Ameland wordt voorkomen. We hebben de sleutel tot
onze gezondheid in onze eigen handen.
Als burgemeester roep ik u op de richtlijnen, om het virus
niet verder te verspreiden, nauwgezet te volgen bij alle
komende traditionele activiteiten op het eiland. De
basisrichtlijnen als handen wassen, anderhalve meter
afstand tot elkaar, de drukte niet opzoeken en thuisblijven
bij klachten, zijn heel belangrijk. Daarnaast is het de
komende maanden noodzakelijk om ook thuis zorgvuldig te
blijven. Ontvang niet meer dan drie gasten, ga niet dansen
of schreeuwen en houd afstand. Buiten kunnen we met
maximaal vier personen bij elkaar komen. Dit leidt tot de
conclusie dat de Amelander traditie begin december niet
past binnen de huidige richtlijnen en helaas dit jaar niet
gevierd kan worden.
Als we ons allemaal aan deze tijdelijke beperkingen houden,
dan zijn we met elkaar in staat om het groeiende aantal
besmettingen met het coronavirus op Ameland een halt toe
te roepen. Ik begrijp dat dat veel van u vraagt, zeker in de
komende maanden. Als we samen de schouders eronder
zetten, zorgen we ervoor dat niet meer mensen besmet
raken. Zorg voor elkaar en voor uzelf, dan gaat het ons
lukken. Ondanks alle maatregelen hoop ik dat we toch met
elkaar in het gezin een gezellig Sinterklaas en Kerstfeest en
Oud en Nieuw kunnen hebben.
Burgemeester Leo Pieter Stoel

Openbare raadscommissievergadering
Op maandag 2 november 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.
In verband met de coronarichtlijnen vindt de vergadering
zonder publiek plaats. Pers is welkom. Mogelijk wordt deze
vergadering alsnog via een livestream uitgezonden; in dat
geval kunt u hierover informatie vinden op de website van
de gemeente Ameland.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje aan het college van burgemeester en
wethouders
5. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
12 oktober 2020
6. Voorstel inzake de definitieve verklaring van geen
bedenkingen inzake woning Miedenweg 23a Nes
7. Voorstel inzake het verlenen van een krediet voor de
start ontwerpfase nieuwbouw ouderenzorg locatie
sportcomplex
8. Voorstel inzake de Meerjarenbegroting 2021-2025
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
9. Voorstel inzake samenstelling Bestuurscommissie
Openbaar Primair Onderwijs en invullen vacature
10. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
11. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op in het
raadsinformatiesysteem op www.ameland.nl. Wilt u iets
onder de aandacht brengen van de raadscommissieleden of
wilt u inspreken? Dan kunt u contact opnemen met de
griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519)
555 555.

Basisregels coronavirus voor iedereen
Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.
▪ Klachten? Laat u testen en blijf thuis tot u de uitslag
heeft ontvangen;
▪ Houd anderhalve meter afstand tot anderen;
▪ Was vaak uw handen;
▪ Hoest en nies in uw elleboog;
▪ Werk thuis, behalve als het echt niet anders kan;
▪ Ga weg als het druk is;
▪ Dringend advies: Draag een mondkapje in publieke
binnenruimtes.
Voor meer informatie over het coronavirus Covid-19 kijkt u
op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of belt u 0800-1351.

Onderzoek toekomst basisonderwijs
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Naar de toekomst van het basisonderwijs in Hollum en
Ballum vindt een onderzoek plaats. Onderdeel van het
onderzoek is een digitale enquête. Iedereen die zich
betrokken voelt, kan deelnemen aan deze enquête.
Informatie vindt u op www.onderzoekameland.nl.

Aanvulling Verordening Leerlingenvervoer
2020-2021
In de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Ameland is
onlangs een wijziging doorgevoerd. Met ingang van het
schooljaar 2020-2021 is in de Verordening
Leerlingenvervoer een vergoeding opgenomen voor
leerlingen die dagelijks van en naar Ameland reizen. De
vergoeding geldt voor leerlingen die zijn ingeschreven op
een school aan de vaste wal in klas 4 of 5 havo of 4, 5 of 6
vwo. Ouders van deze leerlingen kunnen een vergoeding
voor kosten van de sneldienst krijgen per schooljaar. De
regeling is inkomensafhankelijk.

Inkomen in euro’s

Tegemoetkoming per schooljaar

0 - 40.000
40.000 - 45.000
45.000 - 50.000
50.000 - 55.000
55.000 - 60.000
60.000 en verder

€ 1.280
€ 1.025
€ 770
€ 515
€ 260
€0

U kunt de vergoeding aanvragen via het formulier op
www.ameland.nl. Voeg de volgende bijlagen toe:
▪ Verklaring van de school waaruit blijkt aan welke school
en in welke klas de leerling, waarvoor de
tegemoetkoming wordt aangevraagd, is ingeschreven;
▪ Gegevens waaruit de vastgestelde hoogte van het
verzamelinkomen van (beide) ouders van de leerling
blijkt, in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het
schooljaar. Voor schooljaar 2020-2021 vragen wij de
inkomensgegevens van 2018.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Verkoop Reddingbootweg 12 Hollum
De gemeente Ameland heeft een woning ter beschikking
voor verkoop. De woning ligt aan de Reddingbootweg 12 in
Hollum op het perceel kadastraal bekend als gemeente
Ballum, sectie G, nummer 3763 deels. Het perceel heeft een
oppervlakte van 263m2. De woning (energielabel B) is
gebouwd in 1971 en heeft een bruto inhoud van 411m2. De
verkoopprijs is € 175.000,- kosten koper. Voor de uitgifte
gelden de ‘Uitgifteregels woningbouwkavels en
koopwoningen gemeente Ameland’.
Heeft u belangstelling en voldoet u aan de
inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich tot en met 13
november 2020 inschrijven bij de gemeente Ameland,
Postbus 22, 9160 AA Hollum of info@ameland.nl met de
volgende gegevens:
▪ Naam en voorletters;
▪ Geboortedatum;
▪ Adres en woonplaats;
▪ E-mailadres;
▪ Telefoonnummer;
▪ Samenstelling huishouden;
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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

▪ Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning,
inwonend bij ouders en/of familie (controleerbaar);
▪ De economische binding (controleerbaar);
▪ Antwoord op de vraag of de afgelopen 10 jaar een
woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente
Ameland is aangekocht.
De kosten voor inschrijving bedragen €50,- exclusief btw.
Na inschrijving is het mogelijk om de woning te
bezichtigen. Bij meerdere inschrijvingen vindt een loting
plaats. Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht.
Inschrijvingen die na 13 november 2020 binnenkomen,
worden niet meegenomen.
Wilt u meer weten over de verkoop van deze woning? Dan
kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555
555.

Vergunningen
Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Jan Roepespad 63, 9161 CT: Aanbouw aan
recreatiewoning 30-11-2020
Ballum: Nesserweg 2, 9162 ET: Verbouwen van de
woonboerderij 02-12-2020
Ballum: Camminghastraat 16, 9162 EM: Verbouw van
speelboerderij tot hotelaccommodatie 02-12-2020

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
staat achter de aanvraag.
Nes: Ballumerweg 42a t/m 42c, 9163 GB: Bouwen van vijf
recreatiewoningen 12-11-2020

Kabels en leidingen
Nes: Liander Infra N.V.: Vergunning voor het leggen van
een elektriciteitskabel (huisaansluiting) langs een tracé aan
de Reeweg in Nes 04-12-2020
Hollum: Liander Infra N.V.: Vergunning voor het leggen van
een aantal elektriciteitskabels (huisaansluiting) langs een
tracé aan de Badweg in Hollum 04-12-2020

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.

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

