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Mededelingen
Jaarwisseling 2020/2021
We hebben een jaar achter de rug waarin veel dingen anders
waren dan anders. Ook de dagen rondom oud en nieuw zullen er
dit jaar anders uitzien. We hopen van harte op uw medewerking
om de jaarwisseling voor iedereen zo veilig mogelijk te laten
verlopen.

Vuurwerkverbod
Het kabinet heeft besloten dat tijdens deze jaarwisseling in het
hele land geen knal- en siervuurwerk verkocht en afgestoken
mag worden. Licht vuurwerk (uit de zogeheten
F-1 categorie) mag wel worden afgestoken. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om sterretjes, trektouwtjes en
sierfonteintjes. Ervaart u overlast van vuurwerk? Bel dan
met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Geen vreugdevuren
Al jaren is het een mooie traditie om tijdens de jaarwisseling
op enkele aangewezen locaties vreugdevuren te houden.
Vanwege de coronamaatregelen is het echter niet mogelijk om
de maximale groepsgrootte van 4 personen en de minimale 1,5
meter afstand ten opzichte van elkaar te garanderen. Om die
reden mogen er dit jaar dan ook geen vreugdevuren worden
gehouden en wijst de gemeente geen locaties aan.
Vanzelfsprekend staat de milieustraat ook in het nieuwe jaar
voor u klaar om afval in ontvangst te nemen.

Carbidschieten mag: uiterlijk 21 december melden
Op vastgestelde locaties is carbidschieten op oudejaarsdag wel
toegestaan. Als u wilt carbidschieten, dient u daarvan melding
te doen via een digitaal formulier op www.ameland.nl. Melden
kan van woensdag 16 december tot en met maandag 21
december. Om een melding te doen, moet u 18 jaar of ouder
zijn. Aan het carbidschieten is een aantal voorwaarden
gekoppeld, waarbij de melder verantwoordelijk is voor de
naleving daarvan.
In verband met het coronavirus is er dit jaar ook een aantal
extra maatregelen, waaronder de maximale groepsgrootte van 4
personen en het zorgdragen voor een minimale afstand van 1,5
meter tot elkaar. Publiek bij het carbidschieten is helaas niet
toegestaan. Het drinken van alcoholische dranken en het
verkopen van eten en drinken is ook niet toegestaan.
Op onze website vindt u de door het college vastgestelde
locaties. Buiten die locaties is carbidschieten niet toegestaan.
We verzoeken u rekening te houden met woningen en dieren in
de omgeving van het carbidschieten.
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Verkoop acht woningen in Ballum en Nes
De inschrijving voor de acht koopwoningen (in combinatie met
een kavel) is geopend. Twee woningen liggen aan de
Miedenweg in Nes en zes aan de Smitteweg in Ballum.
Voorwaarden, inschrijven en alle informatie vindt u op
www.ameland.nl/wonen. Ook kunt u een verkoopbrochure met
nadere informatie afhalen in het gemeentehuis in Ballum.

Koopprijsgrens huisvestingsverordening
Per 1 januari 2021 bedraagt de koopprijsgrens van de
Huisvestingsverordening gemeente Ameland 2019 na indexatie
€ 502.730,88 in plaats van de tot nu toe geldende
koopprijsgrens van € 450.000,-. Dit is van belang voor het
kopen van een woning op Ameland beneden deze
koopprijsgrens en de verplichte huisvestingsvergunning voor
het in gebruik nemen van de woning voor bewoning.

Ameland geeft Energie: acties december
In Buren brachten in het eerste weekend van december
vrijwilligers van Dorpsbelang Buren de resultaten rond van de
warmtescans van vorige winter en pakketjes met twaalf
energiebesparende LED-lampen per huishouden. In de andere
dorpen gaat de actie Ameland geeft Energie nu ook echt
beginnen. Eerst worden kosteloos warmtescans gemaakt van de
woningen in Nes, Ballum en Hollum onder leiding van de
dorpsbelangen en AEC. In alle drie de dorpen worden ook
energievragenlijsten huis aan huis verspreid. Invullen kan op
papier, maar nog gemakkelijker online: ga naar www.menti.com
en toets de code 76 16 222.
De warmtescans laten zien waar uw woning warmte verliest en
waar isolatie het meest effectief is. In het voorjaar worden de
resultaten hiervan thuisbezorgd. Wilt u geen warmtescan van
uw woning? Laat dat dan weten door een mail te sturen naar
duurzaamameland@ameland.nl met uw postcode en
huisnummer.

Collectieve zorgverzekering voor minima
Heeft u een laag inkomen en verwacht u veel zorgkosten in
2021? Dan is de zorgverzekering AV FRIESO met een uitgebreid
vergoedingenpakket tegen een lage(re) premie voor u een
optie. De gemeente Ameland betaalt een deel van de premie en
biedt deze collectieve zorgverzekering samen aan met De
Friesland Zorgverzekeraar. De collectieve verzekering bestaat uit
een basisverzekering en een aanvullende verzekering (keuze uit:
Compact en Compleet). Als u nog geen basisverzekering heeft
bij De Friesland, kunt u in december overstappen. Vanaf €
147,83 per maand bent u al uitgebreid verzekerd. Inwonende
kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend meeverzekerd. De
voorwaarden en meer informatie vindt u op www.ameland.nl en
op www.gezondverzekerd.nl. Vragen? Bel dan naar
telefoonnummer (0519) 555 555.

De gemeente Ameland wenst iedereen een fijne en veilige
jaarwisseling!

Vacature

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

De partners van de Waddencampus zijn op zoek naar
enthousiaste kandidaten voor de functie van:

Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 25 december
(Eerste Kerstdag) en op vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag).

Projectbegeleider Waddencampus (m/v)

Gewijzigde openingstijden milieustraat
De milieustraat is gesloten op zaterdag 26 december
(Tweede Kerstdag).

0,5 fte (18 uur per week)
Tijdelijk, tot en met 31 december 2021
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze
website www.waddencampus.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Subsidie IMF voor initiatieven op Ameland

Wijzigingen afvalinzameling bedrijven

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie
Fryslân subsidie aan dertien initiatieven vanuit de mienskip. In
totaal gaat er ruim € 135.000,- naar leefbaarheidsprojecten op
de Friese Waddeneilanden. Op Ameland is subsidie toegewezen
aan De Stelp voor de aanschaf van een funtrain, aan St. Medical
Ameland voor het testen van AED’s, aan Wad’n Keuken voor de
bouw van een loods, aan Stichting Amelander Musea voor het
behoud van waardevolle grafstenen en aan
schietsportvereniging De Grauwe Duun voor het vervangen van
kleiduifschietmaterialen. Heeft u ook een goed idee om de
leefbaarheid in uw buurt of dorp te verbeteren of om een nieuw
proces of product te brengen? Vraag dan subsidie aan tijdens
de periode van 11 januari tot 4 februari 2021. Kijk voor
informatie op www.fryslan.frl/imf.

Het restafval van de bedrijven wordt op donderdag
24 december en donderdag 31 december ingezameld in plaats
van op vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) en vrijdag
1 januari (Nieuwjaarsdag).

Bekendmaking uitschrijvingen BRP
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 (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten
de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te
schorten. De personen worden uitgeschreven (reden:
verblijfplaats onbekend, 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

Datum besluit

T. Hudák
G. Kontopoulos
I. Gavala
K. Losó
M. Ivanko
K. Kotuľák
R. Miklovič
D. Džuková
R. Pribičko

14-02-1986
19-01-1991
23-04-1995
02-05-1993
24-02-1997
29-07-1997
22-10-1990
05-12-1996
13-02-1997

04-11-2020
04-11-2020
04-11-2020
04-11-2020
04-11-2020
04-11-2020
04-11-2020
04-11-2020
04-11-2020

Uitschrijven
naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar (één van)
bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op via
burgerzaken@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.
De gemeente dient ervoor te zorgen dat gegevens in de BRP,
volledig en betrouwbaar zijn. De burger is 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
deze 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. De uitschrijving uit de BRP
kan tot gevolg hebben dat de personen geen documenten meer
kunnen aanvragen en dat toeslagen of uitkeringen worden
stopgezet.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken binnen zes
weken na publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift stuurt u
naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 22,
9160 AA Hollum-Ameland. Hierin zet u uw naam en adres, de
datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet eens bent en
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

Onderhoudswerk op AME-1
NAM laat begin januari onderhoud plegen aan drie
productieputten op de landlocatie AME-1. De aanvoer van het
eerste materieel start medio december. In de weken daarna
wordt het materieel met een aantal transporten, onder meer
over het strand, naar de locatie gebracht. Als de
werkzaamheden zijn voltooid, begint medio januari de afvoer
van materieel in omgekeerde richting. Bij de locatie Ballum
vindt tijdelijke opslag plaats, van onder meer trailers met
stikstof. Voor dit onderhoudswerk is een BARMM-melding
gedaan bij het ministerie van EZK.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Oranjeweg 42a, 9161 CC: Kappen van een boom
02-12-2020
Nes: Achterdijken 34a, 9163 JV: Plaatsen van een vlaggenmast
07-12-2020
Hollum: Lombokweg 2, 9161 CL: Plaatsen van aanbouw aan
bestaande loods 07-12-2020
Nes: Rixt van Doniastraat 16, 9163 GR: Plaatsen van zonwering
07-12-2020
Buren: gemeente Nes, sectie D, nummer 1877: Bouwen van een
woning 07-12-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is
ontvangen op de datum die erbij staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Noorderweg 1, 9161 CD: Vernieuwen dak en
aanbrengen gevelbekleding 19-01-2021
Nes: Strandweg 51, 9163 GL: Plaatsen van een speeltoestel
15-01-2021

Geaccepteerde uitwegmelding
Nes: Reeweg 1c, 9163 GT: Veranderen van een bestaande
uitweg naar het perceel van de ambulancepost 16-01-2021

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

