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Mededelingen
10 november: Dag van de Mantelzorg
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Heel
Nederland spreekt op deze dag de waardering uit voor de
inzet van mantelzorgers. Voorgaande jaren kregen de
mantelzorgers van Ameland een leuke middag aangeboden
door gemeente Ameland en Vrijwilligers Steunpunt
Ameland. Een middag van ontmoeting en ontspanning.
Helaas kunnen we deze bijeenkomst dit jaar niet
organiseren.
Als blijk van waardering ontvangen de mantelzorgers die bij
de gemeente Ameland bekend zijn, op dinsdag 10
november een cadeaupakket. De cadeaupakketten worden
aan huis bezorgd door de leden van het college van
burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden en
medewerkers van Gebiedsteam Ameland,
Vrijwilligerssteunpunt Ameland, Thuiszorg Het Friese Land
en de gemeente Ameland. Heeft u vragen over de Dag van
de Mantelzorg? Neem dan contact op met het Klant Contact
Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Vier bestemmingsplannen woningbouw
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
bestemmingsplannen ‘Woningbouw Ballum – Smitteweg’,
‘Woningbouw Buren – Paasduinweg/Duinlandsweg’,
‘Woningbouw Nes – Binnendieken’ en ‘Woningbouw Nes –
Miedenweg’ onherroepelijk zijn geworden.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 juli 2020
deze bestemmingsplannen gewijzigd vastgesteld. Het
raadsbesluit en de vastgestelde bestemmingsplannen
hebben met ingang van 3 september 2020 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen de
vaststelling van het bestemmingsplan is geen beroep
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van
State. De bestemmingsplannen zijn op 15 oktober 2020 in
werking getreden en onherroepelijk geworden.
De bestemmingsplannen kunt u op afspraak inzien in het
gemeentehuis in Ballum en kunt u vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Gezondheidsmeter 2020
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In opdracht van de Friese gemeenten doet GGD Fryslân
onderzoek naar de gezondheidssituatie van volwassenen en
ouderen. 40.000 inwoners van Fryslân (19-65 jaar en 65+)
hebben in september een uitnodiging ontvangen om een
online vragenlijst in te vullen over gezondheid en
leefgewoonten. De gemeenten gebruiken de resultaten uit
het onderzoek als basis voor het Gemeentelijk
Gezondheidsbeleid, dat eens in de vier jaar wordt
opgesteld. Met als doel: een gezonder Fryslân. Voor de
deelnemers kan het onderzoek ook een moment zijn om
bewust na te denken over de eigen gezondheid. Op
www.ggdfryslan.nl/intern/gezondheidsmeter-2020 vindt u
meer informatie.

Verkoop kluswoning Klaas Goumaweg 10 Nes
De gemeente Ameland heeft een kluswoning ter
beschikking voor verkoop. De woning ligt aan de Klaas
Goumaweg 10 te Nes op het perceel kadastraal bekend als
gemeente Nes Ameland, sectie A, nummer 4355 deels. Het
perceel heeft een oppervlakte van 310m2. De woning
(energielabel B) is gebouwd in 1964 en heeft een bruto
inhoud van 401m2. De verkoopprijs is € 170.000,- 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 20
november 2020 inschrijven door een brief te sturen aan de
gemeente Ameland via postbus 22, 99160 AA in Hollum of
door te mailen naar info@ameland.nl met de volgende
gegevens:
▪ Naam en voorletters;
▪ Geboortedatum;
▪ Adres en woonplaats;
▪ E-mailadres;
▪ Telefoonnummer;
▪ Samenstelling huishouden;
▪ Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning,
inwonend bij ouders of familie etc.) (controleerbaar);
▪ De economische binding (controleerbaar);
▪ Antwoord op de vraag of de afgelopen 10 jaar een
woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente
Ameland is aangekocht;
▪ Antwoord op de vraag of de afgelopen 5 jaar een
woning in eigen bezit is geweest.
De kosten voor inschrijving bedragen €50,-. Na inschrijving
is het mogelijk om de woning te bezichtigen. Bij meerdere
inschrijvingen vindt er een loting plaats. Deelnemers
krijgen hierover schriftelijk bericht. Inschrijvingen die we
na 20 november 2020 ontvangen, worden niet meegenomen.
Dit aanbod wordt gedaan onder het voorbehoud dat de
grond in eigendom van de gemeente Ameland is verkregen.
Wilt u meer weten over de verkoop van deze woning? Kijk
dan op www.ameland.nl/wonen of neem contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Verkoop kluswoning Reddingbootweg
12 Hollum
De gemeente Ameland heeft een kluswoning ter
beschikking voor verkoop. De woning ligt aan de
Reddingbootweg 12 te 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 door een brief te sturen aan de
gemeente Ameland via postbus 22, 99160 AA in Hollum of

door te mailen naar info@ameland.nl met de volgende
gegevens:
▪ Naam en voorletters;
▪ Geboortedatum;
▪ Adres en woonplaats;
▪ E-mailadres;
▪ Telefoonnummer;
▪ Samenstelling huishouden;
▪ Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning,
inwonend bij ouders of familie etc. (controleerbaar);
▪ De economische binding (controleerbaar);
▪ Antwoord op de vraag of de afgelopen 10 jaar een
woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente
Ameland is aangekocht;
▪ Antwoord op de vraag of de afgelopen 5 jaar een
woning in eigen bezit is geweest.
De kosten voor inschrijving bedragen €50,-. Na inschrijving
is het mogelijk om de woning te bezichtigen. Bij meerdere
inschrijvingen vindt er een loting plaats. Deelnemers
krijgen hierover schriftelijk bericht. Inschrijvingen die we
na 13 november 2020 ontvangen, worden niet meegenomen.
Wilt u meer weten over de verkoop van deze woning? Kijk
dan op www.ameland.nl/wonen of neem contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Hoe ziet het vervoer op Ameland over 10 jaar eruit? Voor de
gemeente Ameland is het van belang dat we inzicht krijgen
over hoe de eilander over 10 jaar het vervoer op Ameland
wil hebben. Gaan we met zijn allen fietsen? Of is er
behoefte aan meer autowegen? Hoe gaan we om met auto’s
van bezoekers? Wat betekent de toename aan vrachtverkeer
voor de leefbaarheid? Ervaart u drukte of overlast door het
aantal auto’s? Hoe vaak gaat u naar de vaste wal? Met de
informatie die u aanlevert, zijn wij in staat om een heldere
Vervoersvisie 2030 op te stellen.
Als we als gemeente Ameland een heldere visie voor het
vervoer op het eiland kunnen neerleggen, geeft dat ook
betere input voor de veerverbinding naar het eiland. De
concessie voor de verbinding wordt in 2029 verlengd en op
dit moment loopt een onderzoek naar een lange
termijnoplossingsrichting bereikbaarheid Ameland na 2030.
Om u als inwoners beter van dienst te zijn en te
vertegenwoordigen, vragen we 10 tot 15 minuten van uw
tijd om de vragenlijst in te vullen via
https://bit.ly/3kF2v8V of via de onderstaande QR-code.
Dank voor uw medewerking.
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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

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Bosrand 49, 9164 LD: Veranderen van gevels en het
plaatsen van een dakraam 22-10-2020
Hollum: Engelsmanhiem 44, 9161 DG: Aanbouw aan
recreatiewoning 23-10-2020
Hollum: Oosterhiem 23, 9161 DJ: Aanbouw aan
recreatiewoning 26-10-2020
Buren: Vrijewilpad 1, 9164 KH: Intern verbouwen van het
groepsverblijf 26-10-2020
Nes: Kardinaal de Jongweg 35, 9163 HZ: Verbouwen en
uitbreiden van de pastorie 28-10-2020
Buren: Zwarteweg 6, 9164 LW: Aanleggen uitweg en
parkeerplaats en aanpassen terreininrichting 28-10-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen

Enquête Vervoersvisie
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Vergunningen

Openingstijden milieustraat
Maandag t/m donderdag
13.30 - 15.30
Zaterdag
10.00 - 12.00

Omgevingsvergunningen
Ballum: Nesserweg 13, 9162 ES: Bouwen van een bijgebouw
04-12-2020

Nes: Ballumerweg, 9163 GL: Bouwen van een berging
04-12-2020

Hollum: De Blieke 3, 9161 CW: Wijzigen gevels en indeling
recreatiewoning 05-12-2020
Nes: Achterdijken 34, 9163 JV: Plaatsen van reclame
05-12-2020

Nes: Ballumerweg, 9163 GL: Bouwen van vijf
recreatiewoningen 08-12-2020

Buiten behandeling gelaten
Buren: Willibrordusstraat 15, 9164 KT: Verbouwen van
kampeerboerderij 04-12-2020

Uitwegmelding
Hollum: Johan Wilhelm Burgerstraat 3, 9161 BH: Aanleggen
van een uitweg naar het perceel van de woning 09-12-2020

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

