e

Mededelingen
Burgemeester verzamelt tekeningen voor
Sinterklaas
Omdat Sinterklaas zich dit jaar ook moet houden aan de
coronamaatregelen heeft hij burgemeester Leo Pieter Stoel
gevraagd om voor hem tekeningen van de kinderen op
Ameland te verzamelen. Vorige week was de burgemeester
bij de peuterspeelzalen in De Toel in Nes en Ons Hol in
Hollum om prachtige tekeningen van de kinderen in
ontvangst te nemen. Maar zij waren niet de enigen! De
burgemeester heeft vele tekeningen voor Sinterklaas
ontvangen en dat vindt hij geweldig. Het liefst zou hij ze
natuurlijk zelf houden, maar hij gaat ervoor zorgen dat ze
allemaal bij Sinterklaas worden afgeleverd. Nu Sinterklaas
in Nederland is aangekomen, mogen de tekeningen weer
gewoon in de schoen. De burgemeester wenst iedereen een
mooi Sinterklaasfeest toe!

Wijziging Toewijzingsbeleid huurwoningen
gemeente Ameland
Het college heeft op 17 november 2020 het
Toewijzingsbeleid voor huurwoningen van het Gemeentelijk
Woningbedrijf Ameland gewijzigd vastgesteld. De wijziging
geldt onder voorbehoud van instemming met een
voorgestelde wijziging van de Huisvestingsverordening
2019 door de gemeenteraad op 14 december 2020.
Als gevolg van de wijziging komen woningzoekenden met
een langdurig maatschappelijke binding aan de gemeente
Ameland op eenzelfde manier voor een huurwoning in
aanmerking als woningzoekenden met een economische
binding.
Daarnaast is het als gevolg van de wijziging voor een
beperkt aantal woningzoekenden met een hoger inkomen
ook mogelijk een gemeentelijke huurwoning te huren.
Afhankelijk van het huurbeleid kan een huurder met een
jaarinkomen boven de inkomensgrens een hogere huur
worden gevraagd.
Het Toewijzingsbeleid kunt u op afspraak inzien bij het
Klant Contact Centrum in het gemeentehuis of op
www.ameland.nl/wonen. Wilt u meer weten? Neem dan
contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.

Bezoek aan het gemeentehuis op afspraak

De burgemeester met de kinderen en hun
Sinterklaastekeningen bij peuterspeelzaal Ons Hol

Wijziging Uitgifteregels woningbouwkavels
en koopwoningen gemeente Ameland
Het college heeft op 17 november 2020 de Uitgifteregels
voor woningbouwkavels en koopwoningen gemeente
Ameland gewijzigd vastgesteld. De wijziging geldt onder
voorbehoud van instemming met een voorgestelde
wijziging van de Huisvestingsverordening 2019 door de
gemeenteraad op 14 december 2020.

Het gemeentehuis bezoeken? Dan verzoeken wij u van te
voren telefonisch een afspraak te maken bij het Klant
Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555. U
kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot
12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur. Bij uw bezoek aan het
gemeentehuis verzoeken we u anderhalve meter afstand te
houden, een mondkapje te dragen en aan de balie met
pinpas te betalen.

Fietspad door duinen weer open
Het fietspad door de duinen tussen Nes en de Ballumer
Blinkert is weer open. De werkzaamheden aan het
Hagedoornveld gaan nog even door. Dit kunt u volgen via
www.hartvoorameland.nl.

Als gevolg van de wijziging komen woningzoekenden met
een langdurig maatschappelijke binding aan de gemeente
Ameland op eenzelfde manier voor een woningbouwkavel of
koopwoning in aanmerking als woningzoekenden met een
economische binding.
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De uitgifteregels kunt u op afspraak inzien bij het Klant
Contact Centrum in het gemeentehuis of op
www.ameland.nl/wonen. Wilt u meer weten? Neem dan
contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.

Fietspad door de duinen

Foto: Staatsbosbeheer

Basisregels coronavirus voor iedereen

Kennisgeving verlengen beslistermijn

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.

Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
is 28 december 2020.
Nes: Strandweg 51, 9163 GL: Plaatsen van een speeltoestel

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Bliekeduun 1, 9161 CP: Uitbreiden en renoveren
van de recreatiewoning 25-12-2020
Buren: Bosrand 106, 9164 LH: Verbouwen van de
recreatiewoning 29-12-2020

Geaccepteerde melding
Uitwegmelding
Hollum: Fabrieksweg 14, 9161 CG: Aanleggen van een
uitweg naar het perceel van de woning 29-12-2020

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.

Basisregels coronavirus voor iedereen

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Oosterlaan 1, 9161 AB: Plaatsen dakramen en
vervangen kozijnen 12-11-2020
Hollum: Noorderweg 1, 9161 BR: Vernieuwen dakplaten en
aanbrengen gevelbekleding 13-11-2020
Ameland: Aanleggen van twee middenspanningskabels
tussen Holwerd en Ameland 16-11-2020
Hollum: Kerkpad 2, 9161 AH: Renoveren van dakgoten en
dakkapellen 17-11-2020
Ballum: Reeweg, 9162 ED: Nieuwbouwen van een AHPD
vergister 18-11-2020
Buren: Noordwal 2, 9164 KJ: Verbouw kampeerboerderij tot
recreatieappartementen 19-11-2020
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

