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Mededelingen
Een gelukkig en gezond nieuwjaar
Burgemeester en wethouders wensen alle inwoners een mooi
kerstfeest en een gelukkig en gezond nieuwjaar toe. Een
persoonlijke ontmoeting en nieuwjaarswens tijdens de
traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente zit er dit keer
vanwege de coronamaatregelen helaas niet in. Wel wil
burgemeester Leo Pieter Stoel graag samen met u terugkijken
op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar wat 2021 ons zal
brengen. Dat doet de burgemeester in een digitale
nieuwjaarstoespraak. Deze nieuwjaarstoespraak kunt u vanaf
vrijdag 1 januari 2021 bekijken via www.ameland.nl en via de
social media van de gemeente Ameland.

Jaarwisseling 2020/2021
We hebben een jaar achter de rug waarin veel dingen anders
waren dan anders. Ook de feestdagen zullen er dit jaar anders
uitzien. Nu nieuwe coronamaatregelen gelden, mogen we met
Kerstmis 3 gasten per dag ontvangen en met oud en nieuw en
de andere dagen 2 gasten. Hieronder vindt u nadere informatie
over oud en nieuw. We hopen van harte op uw medewerking om
de feestdagen voor iedereen zo veilig mogelijk te laten
verlopen.

V uurwerkverbod

Het kabinet heeft besloten dat tijdens deze jaarwisseling in het
hele land geen knal- en siervuurwerk verkocht en afgestoken
mag worden. Licht vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en
sierfonteintjes, mag wel worden afgestoken. Ervaart u overlast
van vuurwerk? Bel dan de politie via tel. 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 2 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. Met uw
afval kunt u terecht in de milieustraat.

Carbidschieten met maximaal 2 personen
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Op de vastgestelde locaties is carbidschieten op oudejaarsdag
toegestaan mits u hiervan voor 22 december een melding heeft
g edaan bij de gemeente via het daarvoor bestemde formulier.
De melder is verantwoordelijk voor de naleving van de
voorwaarden. Door de strengere coronamaatregelen mag je
slechts i n t weetallen carbid schieten, in plaats van met z’n
vieren. Publiek bij het carbidschieten is helaas niet toegestaan.
Het drinken van alcoholische dranken en het verkopen van eten
en drinken is ook niet toegestaan.
De gemeente Ameland wenst iedereen een fijne en veilige
jaarwisseling!

Gewijzigde openingstijden
In verband met de feestdagen is het gemeentehuis gesloten op
vrijdag 25 december en op vrijdag 1 januari. De milieustraat is
gesloten op zaterdag 26 december.

Warmtescans gaan door
Vorige week berichtten we over de warmtescans in het kader
van de actie Ameland geeft Energie. Als gevolg van de
strengere coronamaatregelen zijn de plannen iets gewijzigd. De
scans worden nu gemaakt door één persoon en er wordt niet bij
de woningen aangebeld. In Nes zorgt de AEC voor de
warmtescans. In Ballum en Hollum zijn vanaf 21 december
vrijwilligers van de dorpsbelangen hiervoor op pad. In principe
gaan zij door totdat alle woningen zijn gescand. Ziet u iemand
bij uw woning? Dan zou dat dus de betreffende vrijwilliger
kunnen zijn.
In alle dorpen zijn ook vragenlijsten huis aan huis verspreid.
Deze kunt u invullen en bezorgen bij uw dorpsbelang, maar het
kan ook online en dus volledig corona-proof. Ga naar
www.menti.com en toets de code 76 16 222. Dank alvast!
De warmtescans worden kosteloos gemaakt. In het voorjaar
ontvangt u dan een rapportje met de scans en een korte
toelichting. Wilt u geen warmtescan? Mail dan uw postcode en
huisnummer naar duurzaamameland@ameland.nl.

Huisvestingsverordening gemeente Ameland
2019 gewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 de
Huisvestingsverordening gemeente Ameland 2019 gewijzigd
vastgesteld. Als gevolg van de wijziging komen
woningzoekenden met een langdurig maatschappelijke binding
aan de gemeente Ameland op eenzelfde manier voor een
huurwoning, woningbouwkavel of koopwoning in aanmerking
als woningzoekenden met een economische binding. Door dit
besluit van de gemeenteraad zijn ook de eerder gepubliceerde
wijzigingen in het ‘Toewijzingsbeleid’ van het Gemeentelijk
Woningbedrijf Ameland en de ‘Uitgifteregels woningbouwkavels
en koopwoningen gemeente Ameland’ definitief. De gewijzigde
Huisvestingsverordening 2019 is gepubliceerd op
www.overheid.nl.

Verordening Starterslening vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 de Verordening
Starterslening gemeente Ameland vastgesteld. De starterslening
is een steun in de rug voor mensen die voor de eerste keer een
eigen woning willen kopen. De lening is een tweede hypotheek
en is aanvullend op de reguliere hypotheek. Het bedrag kan het
verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de
maximaal mogelijke reguliere hypotheek. SVn verzorgt de
uitvoering van de verordening. De verordening treedt 1 januari
2021 in werking en is te vinden op www.overheid.nl.

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

Projectbegeleider Waddencampus (m/v)
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.

Nieuwe belastingverordeningen vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 de volgende
belastingverordeningen vastgesteld:
▪ Verordening op de heffing en invordering van
forensenbelasting 2021;
▪ Verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2021;
▪ Verordening op de heffing en invordering van
onroerendezaakbelastingen 2021;
▪ Verordening op de heffing en invordering van
reinigingsheffingen 2021;
▪ Verordening op de heffing en invordering rioolheffing 2021;
▪ Verordening op de heffing en invordering van leges 2021;
▪ Verordening op de heffing en invordering van liggeld 2021;
▪ Verordening luchthavengeldregeling 2021;
▪ Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2021.
De tarieven van de belastingen/rechten 2021 zijn niet
verhoogd in vergelijking met 2020. Een uitzondering hierop
zijn de tarieven die wettelijk zijn voorgeschreven. Deze
verordeningen treden in werking op 1 januari 2021 en liggen
gedurende één maand ter inzage in het gemeentehuis. De
verordeningen kunt u ook vinden op www.overheid.nl. Wilt u
meer weten? Neem dan contact op via telefoonnummer (0519)
555 555 of via belastingen@ameland.nl.

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. Voor
de voorwaarden en meer informatie kijkt u op www.ameland.nl
en op www.gezondverzekerd.nl of belt u naar (0519) 555 555.

CO 2 -compensatiefonds Wagenborg

Om de CO2 -uitstoot van het reizen met van de veerdienst te
compenseren, is op initiatief van Wagenborg
Passagiersdiensten een CO2 -compensatiefonds in het leven
geroepen. Passagiers van de veerdiensten kunnen een
vrijwillige toeslag betalen bovenop de prijs van hun ticket.
Deze toeslagen komen in het fonds. Alle inwoners van
Schiermonnikoog en Ameland kunnen jaarlijks in de periode
van 1 januari tot 1 februari projecten aandragen voor een
bijdrage uit het fonds. Voorwaarde is dat de voorgestelde
projecten een bijdrage leveren aan de reductie van de CO2 uitstoot op het eiland of elders. Een onafhankelijke commissie
met bestuursleden van de dorpsbelangen op beide eilanden,
beoordeelt één maal per jaar (in het eerste kwartaal) de
ingediende voorstellen. Begin januari volgt meer informatie.

De Ping-consulent helpt u bij uw financiën
De Ping-consulent, Berend Veen, houdt op woensdag
13 januari 2021 spreekuur in het gemeentehuis op Ameland.
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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

Resultaten enquête toekomst basisonderwijs
In het onderzoek naar de toekomst van het basisonderwijs in
Hollum en Ballum is in oktober en november een enquête
gehouden. Aan de enquête deden bijna 200 personen mee. De
resultaten zijn uitgewerkt in een rapport. Het
onderzoeksrapport vindt u op www.onderzoekameland.nl.

Basisregels coronavirus voor iedereen
Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Blijf
1,5 meter afstand houden van mensen uit een ander
huishouden, was vaak uw handen, draag een mondkapje in
publieke binnenruimten, blijf en werk zoveel mogelijk thuis en
blijf zeker thuis bij (milde) klachten en laat u dan testen. Het
is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen blijven
houden. Over de coronamaatregelen vindt u meer informatie op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Vragen? Bel dan 0800-1351.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Camminghastraat 7, 9162 EK: Verbouw
kampeerboerderij tot appartement 09-12-2020
Ho llum: De Blieke 3, 9161 CW: Herbouwen en vernieuwen
recreatiewoning 08-12-2020
Ho llum: Schoolstraat 2a, 9161 BE: Plaatsen reclame 15-12-2020
Bu ren: Kooiplaats 4, 9164 KN: Bouwen van een berging
09-12-2020

Bu ren: Groot Vaarwaterdobbe 36, 9164 MN: Uitbouw aan
recreatiewoning 10-12-2020
N es: Van der Stratenweg 7, 9163 HS: Aanleggen van een uitrit
15-12-2020

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is
ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballumerbocht: Verwijderen en aanleggen van een
effluentleiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in
de Ballumerbocht op Ameland 23-01-2021
N es: Kardinaal de Jongweg 35, 9163 HZ: Verbouw en
uitbreiding pastorie 26-01-2021

Kabels en leidingen
Ballumerbocht: Wetterskip Fryslân: Vergunning voor het
verwijderen en aanleggen van een effluentleiding van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Ballumerbocht 23-01-2021
Ho llum: N.V. Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland: Instemming
voor het leggen van glasvezelkabel langs een tracé aan de
Ridderweg, Tussen Dijken en Blieneweg in Hollum 23-01-2021

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.
Op eningstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

