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Mededelingen

Als wordt besloten om deze vergadering digitaal te houden,
kunt u informatie over de livestream vinden op
www.ameland.nl. Wij verzoeken u om de website van de
gemeente Ameland in de gaten te houden.

De ‘Uitvoeringsregeling subsidie toeristische jeugdgroepen
gemeente Ameland 2021’ is per 1 januari 2021 in werking
getreden. Met deze regeling kunnen toeristische
jeugdgroepen onder voorwaarden in aanmerking komen voor
een tegemoetkoming in de betaalde toeristenbelasting. U
vindt de uitvoeringsregeling op www.ameland.nl. Indien u
verhuurt aan jeugdgroepen, dan verzoeken wij u vriendelijk
uw huurders hierover te informeren. Heeft u vragen? Dan
kunt u contact opnemen met de gemeente Ameland via
telefoonnummer (0519) 555 555. De ‘Uitvoeringsregeling
subsidie voor activiteiten van toeristische jeugdgroepen’ is
per 1 januari 2021 ingetrokken.

Voorlopige agenda

Subsidie aanvragen bij het IMF

Openbare raadsvergadering op 25 januari
Op maandag 25 januari vindt om 19.30 uur een openbare
raadsvergadering plaats. Via de Lokale Omroep Ameland
kunnen belangstellenden de raadsvergadering rechtstreeks
volgen. In verband met de coronamaatregelen wordt deze
raadsvergadering zonder publiek gehouden. Pers is welkom.

1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 13 januari
2021
4. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 14 december
2020
6. Voorstel inzake Eerste wijziging op de Verordening
Onroerende Zaakbelasting 2021
7. Voorstel inzake Eerste wijziging op de Verordening Leges
2021
8. Voorstel inzake verlenen krediet aanvullende subsidie
herbestemming molen Nes
9. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen aanleg
twee middenspanningskabels tussen Holwerd en Ameland
10. Voorstel inzake Zienswijze Kaderbrief 2022-2025
Veiligheidsregio Fryslân
11. Voorstel inzake zienswijze oprichting
Werkgeversvereniging Samenwerkenden Veiligheidsregio’s
(WVSV) Veiligheidsregio Fryslân
12. Sluiting
Actuele informatie en de vergaderstukken kunt u vinden op
www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier Jacqueline Metz via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Geen inloopavonden met de 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.

Bezoek gemeentehuis alleen op afspraak
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Subsidie voor toeristische jeugdgroepen

Wilt u het gemeentehuis in Ballum bezoeken voor het
aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs, voor het inzien
van stukken of om een andere reden? Dan verzoeken wij u
van te voren telefonisch een afspraak te maken. Om een
afspraak te maken belt u naar het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555. Bij uw bezoek aan het
gemeentehuis verzoeken we u anderhalve meter afstand te
houden en een mondkapje te dragen. Wij danken u
vriendelijk voor uw medewerking.

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw dorp of op
het eiland te verbeteren? Dan kunt u tot en met 4 februari
2021 subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF).
Er is € 1.300.000,- beschikbaar voor heel Fryslân. Belangrijk
is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de
leefbaarheid. Initiatiefnemers kunnen voor het delen van
hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de
subsidieaanvraag terecht bij Streekwerk Waddeneilanden:
eilanden@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 58 12. Kijk
voor meer informatie op www.fryslan.frl/imf.

Denk nog even aan de energievragenlijst
Van de meeste woningen op Ameland zijn inmiddels
warmtescans gemaakt, met dank aan de dorpsbelangen en
een aantal vrijwilligers. De resultaten worden dit voorjaar bij
de bewoners thuisbezorgd. Naast de scans zijn ook de
vragen van de energievragenlijst van belang. De gegevens
uit de vragenlijst geven u inzicht in uw mogelijkheden als u
de komende jaren uw huis wilt verduurzamen of aardgasvrij
wilt maken. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Dit
kan alsnog. De folder met de vragenlijst is huis aan huis
verspreid, maar de vragen kunnen ook online worden
ingevuld. Als u een jaarafrekening van uw energiebedrijf bij
de hand hebt, is het maar een paar minuten werk. Met het
invullen van de lijst steunt u uw dorpsbelang of vereniging;
zij krijgen per enquête 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 enquête? Neem dan contact
op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer
(0519) 555 555.

CO2-compensatiefonds zoekt goed ideeën
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. Alle inwoners van Schiermonnikoog en Ameland
die een goed en duurzaam idee hebben, kunnen tot 31
januari 00:00 uur een aanvraag indienen. Dat kan met
behulp van een formulier dat u vindt op de website van de
gemeente of op www.duurzaamameland.nl. Hier vindt u ook
meer informatie over het CO2-Compensatiefonds. Heeft u
vragen? Bel dan met Luc van Tiggelen via telefoonnummer
(0519) 555 555.

Handig: Omrin Afvalapp
Naast de papieren afvalkalender biedt de gemeente Ameland
een afvalapp voor uw smartphone aan met informatie over
de afvalinzameling op Ameland. In de afvalapp vindt u
onder meer een overzicht van de afvalinzameldagen. U kunt
de app zo instellen dat u een seintje krijgt wanneer een
container bij de weg moet. Zoek de gratis afvalapp in de
App Store of Google Playstore op "Omrin Afval" en stel het
naar wens in. Bij vragen kunt u contact opnemen met het
Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunning
Nes: Kardinaal de Jongweg 28, 9163 JA: wijzigen
bestemming in verband met kamerverhuur 12-01-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Melding in het kader van het Activiteitenbesluit
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk.
Hollum: Fabrieksweg 34a t/m c: oprichten bedrijf voor het
produceren van kroketten en bitterballen

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
De afvalapp herinnert u eraan dat de container aan de weg moet

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.

Ballum/Nes: gemeente Ballum, sectie H, nummer 303 en
gemeente Nes, sectie A, nummer 3477: bouwen van acht
woningen 23-02-2021
Hollum: strand, gemeente Ballum, sectie B, nummer 9972:
inrichten van een tijdelijk evenemententerrein tijdens het
Summer Beach Volleybal Circuit 24-02-2021
Hollum: Schoolstraat 2a, 9161 BE: plaatsen van reclame
24-02-2021
Hollum: Westerlaan 10 en 10a, 9161 AP: verbouwen van
twee woningen 24-02-2021
Buren: Groot Vaarwaterdobbe 36, 9164 MN: vergroten van de
recreatiewoning 24-02-2021
Nes: Achterdijken 34a, 9163 JV: plaatsen van gevelreclame
24-02-2021
Nes: Strandweg 17a t/m g, 9163 GK: verbouwen van 7
recreatieappartementen tot 14 studio’s 26-02-2021

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
staat achter de aanvraag.
Buren: Paasduinweg 1, 9164 KD: wijzigen van het gebruik
02-03-2021

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.

Basisregels coronavirus voor iedereen
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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

