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Mededelingen
Inloopavond raadsfracties
De geplande inloopavonden van 20 januari en 10 februari
komen te vervallen. Wilt u iets onder de aandacht van de
raad brengen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier
via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Stembureauleden gezocht
Voor de Tweede Kamer Verkiezingen op woensdag 17 maart
zijn wij op zoek naar meerdere enthousiaste leden voor de
stembureaus op Ameland. Iedereen van 18 jaar en ouder kan
zich aanmelden als lid van het stembureau. De taken die u
uitvoert zijn afhankelijk van de functie die u op het
stembureau vervult. Als stembureaulid ontvangt u een
vergoeding. Kijk voor meer informatie over de functie van
stembureaulid en de bijbehorende taken op
www.ameland.nl. Heeft u interesse? Neem dan vóór
woensdag 27 januari contact op met Pedro Kooiker van team
Burgerzaken via telefoonnummer (0519) 555 555.

CO2-compensatiefonds Wagenborg open
Om de CO2-uitstoot van het reizen met de veerdienst te
compenseren, is op initiatief van Wagenborg
Passagiersdiensten een CO2-compensatiefonds in het leven
geroepen. Alle inwoners van Schiermonnikoog en Ameland
die een goed idee hebben voor CO2-compensatie, kunnen tot
31 januari 00:00 uur een aanvraag indienen.
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
tot 31 januari projecten aandragen voor een bijdrage uit het
fonds. Voorwaarde is dat de voorstellen een bijdrage leveren
aan de reductie van de CO2-uitstoot. Een onafhankelijke
commissie die bestaat uit bestuursleden van de
dorpsbelangen op beide eilanden beoordeelt één keer per
jaar (in het eerste kwartaal) de ingediende voorstellen.
Een aanvraag kan worden ingediend met behulp van een
formulier dat u vindt op de website van de gemeente en op
www.duurzaamameland.nl. Heeft u vragen? Bel dan met Luc
van Tiggelen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Stroomuitval en calamiteiten
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Een aantal weken geleden is maar weer gebleken dat ook op
Ameland de stroom uit kan vallen. Soms kan dat betekenen
dat zelfs de telefoon niet meer kan worden gebruikt. Het is
goed te weten dat de brandweerkorpsen in een dergelijk
geval op centrale locaties in de dorpen gaan staan. Bij geval
van nood kunnen ze via de portofoon contact opnemen met
de meldkamer om de benodigde hulpverleners in te
schakelen. In Hollum is dit het Zwaneplein, in Ballum is dit
de Strandweg ter hoogte van de Spar, in Nes is dit de
kruising Reeweg, Torenstraat en Van Heeckerenstraat en in
Buren op de hoek van de Hoofdweg en Esther
Meindertsstraat. Mocht u zelf niet mobiel zijn, vraag dan
een buurman of buurvrouw om u te helpen om deze
hulpverleners te bereiken. Laten we een beetje extra naar
elkaar uitkijken in een dergelijke uitzonderlijke situatie.

Ameland goed op dreef met warmtescans
In Ballum en Hollum hebben vrijwilligers voor en na de
jaarwisseling een groot aantal warmtescans gemaakt van
particuliere woningen. Vrijwel alle woningen in de dorpen
zijn gescand. In Nes is de AEC bezig met het maken van de
scans. Vorige winter werden vrijwel alle woningen in Buren
al gescand.
De warmtescans zijn een onderdeel van de actie Ameland
geeft Energie, waarin de dorpsbelangen, de gemeente en de
AEC samenwerken om een goede basis te leggen voor de
verduurzaming van alle woningen op Ameland. Wethouder
Piet IJnsen, portefeuillehouder duurzaamheid, is trots op de
resultaten die vrijwilligers hebben geboekt. “Het scannen
van in totaal zo’n 1700 woningen is een enorme klus. Voor
zover ik weet, is dit in Nederland nog niet eerder vertoond.
Dankzij de inzet van vrijwilligers krijgen we dat op Ameland
voor elkaar. En dan ook nog eens coronaproof! Daar mogen
we best trots op zijn.”
De warmtescans en de bijbehorende energievragenlijst zijn
belangrijk omdat mensen er al snel geld mee kunnen
besparen, zegt IJnsen. “Maar het gaat verder. In de
toekomst moeten we in Nederland onze woningen gaan
verwarmen zonder aardgas. Daar ontkomt niemand aan. Voor
Ameland is dit een extra kans om zelfvoorzienend te worden
op het gebied van warmte. Met de gegevens uit de
vragenlijst kunnen we eilanders goed adviseren en met hulp
van de warmtescans kan iedereen al aan de slag. Niemand
staat er alleen voor; de gemeente en de AEC helpen waar
mogelijk. In de loop van dit jaar komt hier zeker meer
informatie over.”
De resultaten van de warmtescans in Hollum, Ballum en Nes
worden dit voorjaar bij de bewoners thuisbezorgd. In Buren
is dat al gebeurd. De scans zijn vrijblijvend; bewoners
beslissen zelf wat ze ermee doen. De gemeente vraagt
daarnaast van alle Amelander huishoudens om de
energievragenlijst in te vullen. Deze is huis aan huis
verspreid en kan ook online worden ingevuld. Met het
invullen van de lijst steunt u uw dorpsbelang of vereniging;
zij krijgen per vragenlijst een kleine vergoeding. Bovendien
ontvangt u een set van twaalf energiebesparende LEDlampen. Voor het invullen van de vragenlijst: ga naar
www.menti.com en toets de code 76 16 222. Heeft u vragen
of wilt u een nieuwe papieren vragenlijst? Neem dan contact
op via telefoonnummer (0519) 555 555.

De Ping-consulent helpt u bij uw financiën
Heeft u moeite met de administratie van uw financiën? Of
heeft u schulden? Berend Veen, onze consulent van Ping
(persoonlijk financieel advies), kan u helpen. De Pingconsulent kan u ondersteunen bij het opzetten van een
goede privéadministratie, bij het aanvragen van
inkomensondersteunende regelingen of bij het regelen van
schuldhulpverlening. De Ping-consulent houdt iedere eerste
woensdag van de maand spreekuur in het gemeentehuis op
Ameland. In januari is hij er niet op de eerste woensdag,
maar op woensdag 13 januari.

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 en de
basisregels vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus
meer informatie. Vragen? Bel dan 0800-1351.

Buren: nabij Paasduinweg: Bouwen van een woning
29-12-2020
Buren: Heideduuntjes 7, 9164 ML: Vergroten
recreatiewoning 04-01-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Kooiplaats 4, 9164 KN: Herbouwen van een berging
17-02-2021
Nes: Paasduinweg 8, 9163 HV: Verbouwen van de woning
17-02-2021
Hollum: Oosterlaan 1, 9161 AB: Plaatsen van dakramen en
vervangen van vijf kozijnen 17-02-2021
Buren: Strandweg 81, 9164 KA: Aanbouw aan
recreatiewoning 17-02-2021
Hollum: De Blieke 3, 9161 CW: Herbouwen en vernieuwen
recreatiewoning 19-02-2021

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
staat achter de aanvraag.
Hollum: Strand Hollum: Planologische vertaling van het
Summer Beach Volleybal Circuit 15-02-2021
Basisregels coronavirus voor iedereen

Bezwaar maken

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen

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.

Nes: Molenweg (sectie A, nummer 5168): Nieuwbouwen van
een woning 29-12-2020
Nes: Molenweg (sectie A, nummer 5169): Nieuwbouwen van
een woning 29-12-2020
Buren: Pastoor Scholtenweg (sectie F, nummer 798)
Nieuwbouwen van een vrijstaande woning 29-12-2020
Buren: nabij Paasduinweg (sectie A, nummer 1908): Bouwen
van een woning 29-12-2020
Nes: Strandweg 17 a t/m g: Verbouwen van 7
recreatieappartementen tot 14 studio’s 29-12-2020
Nes: Miedenweg 17, 9163 JN: Wijzigen van de bestemming
van een perceel 29-12-2020
Buren: nabij Paasduinweg (sectie D, nummer 1910): Bouwen
van een woning 29-12-2020
Buren: nabij Paasduinweg (sectie D, nrs 1910/1911/1913):
Bouwen van een geschakelde woning 29-12-2020
Nes: Bramerduinenpad 17, 9163 KG: Vervangen bestaande
bebouwing voor nieuwbouw 29-12-2020
Buren: Strandweg 71, 9164 KA: Aanbouw aan het restaurant
29-12-2020
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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

