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Mededelingen
Bezoek aan het gemeentehuis op afspraak
Wilt u het gemeentehuis bezoeken voor bijvoorbeeld het
aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs of voor het
inzien van stukken? 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. In het gemeentehuis geldt
een dringend advies voor medewerkers en bezoekers voor
het dragen van een mondkapje.

Denkt u mee over de toekomst van
ouderenzorg in de thuissituatie op
Ameland?
Studenten van de Hanzehogeschool Groningen doen in
opdracht van de gemeente Ameland onderzoek naar de
toekomst van ouderenzorg in de thuissituatie op Ameland.
Door de vergrijzing neemt de druk op de ouderenzorg in de
toekomst fors toe. Daarom is het van groot belang om te
kijken naar manieren hoe de ouderenzorg in de
thuissituatie in combinatie met de zorg in het nieuw te
bouwen verpleegcentrum toekomstbestendig kan worden
vorm gegeven. Wat zijn de behoeften voor de ouderenzorg
en huisvesting? Waar liggen knelpunten? Wat zou beter
kunnen? Over deze vragen worden met inwoners van
Ameland in alle leeftijdscategorieën online interviews
gehouden. Wilt u meedoen aan de interviews? Kijk dan op
www.ameland.nl voor meer informatie.
Inwoners van Ameland kunnen ook helpen door een
enquête in te vullen op https://edu.nl/wbmwc. Bent u niet
in het bezit van een computer of mobiele telefoon? Dan
kunnen we een papieren enquête bij u thuis langsbrengen.
Als u een papieren enquête wenst te ontvangen of als u in
contact wil komen met de studenten, kunt u bellen naar
het Klant Contact Centrum 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. Dit
geeft ook betere input voor de veerverbinding naar het
eiland. Helpt u ons door de vragenlijst in te vullen? U vindt
de vragenlijst op https://bit.ly/3kF2v8V. Dank voor uw
medewerking!
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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, 9160 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 (voeg document toe waaruit
dit blijkt);
▪ 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.

Werkzaamheden nieuwbouwkavels
De gemeente Ameland is gestart met het bouwrijp maken
van de kavels aan de Miedenweg/Polderweg in Nes.
Volgende week volgen de kavels aan de
Paasduinweg/Duinlandsweg in Buren. We doen ons uiterste
best overlast tot een minimum te beperken. Mogelijk
vinden er kleine omleidingen plaats. Heeft u vragen? Dan
kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555
555.

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
Geboortedatum
L. Sanchez Andujar 18-05-1989
J. Garrido Moreno 17-06-1994

Datum besluit
14-08-2020
14-08-2020

Uitschrijven naar
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.
Burgers zijn 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.

Wegafsluiting
In verband met bouwwerkzaamheden is de Badweg in
Hollum vanaf de Hidde Dirks Katstraat tot de Molenweg van
maandag 16 november 7.00 uur tot en met vrijdag
20 november 15.00 uur afgesloten voor verkeer.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Bliekeduun 1, 9161 CP: Verbouwen en renoveren
van de recreatiewoning 29-10-2020
Hollum: Westerlaan 38, 9161 AR: Plaatsen van een
zorgunit 22-10-2020
Buren: Strandweg 81, 9164 KA: Aanbouw aan
recreatiewoning 04-11-2020
Hollum: Jan Roepespad 4 (lodge 56), 9161 CT: Aanbouw
van een berging 04-11-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
is 16 december 2020.
Ballumerbocht: Aanleggen van een nieuwe effluentleiding
ter plaatse van de Ballumerbocht op Ameland

Verleende vergunningen
Kabels en leidingen
Hollum: Liander Infra N.V.: Vergunning voor het leggen van
een aantal elektriciteitskabels (huisaansluiting) langs een
tracé aan de Tussen Dijken in Hollum 17-12-2020

Bezwaar maken

Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 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 in Hollum.
In het bezwaarschrift zet u:
▪ uw naam en adres;
▪ de datum van uw bezwaarschrift;
▪ een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar

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.

maakt;

▪ waarom u het niet met het besluit eens bent;
▪ uw handtekening.
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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

