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Mededelingen
Reminder: tweede vaccinatie op 23 maart
Op dinsdag 23 maart vindt op Ameland de tweede
vaccinatieronde plaats. Alle Amelanders die in februari hun
eerste vaccinatie tegen het coronavirus hebben ontvangen
(zorgmedewerkers en inwoners van 75 jaar en ouder),
krijgen dan de tweede prik. Dit gebeurt opnieuw in sporthal
De Slinger in Hollum. De afspraken zijn al gemaakt; bij het
zetten van de eerste prik heeft iedereen de afspraak voor de
tweede al meegekregen. Er komt dus geen nieuwe
uitnodiging. Hebt u de eerste vaccinatie ontvangen maar
weet u niet meer hoe laat u op 23 maart aan de beurt bent?
Bel dan met de GGD via het landelijke telefoonnummer
0800-1351.

Eerste vaccinatie inwoners 65 jaar en ouder
Op maandag 22 en dinsdag 23 maart gaat GGD Fryslân ook
de inwoners vaccineren van 65 tot 75 jaar. Amelanders die
dit jaar 65 jaar of ouder worden, dus geboren zijn tussen 17
februari 1946 en 1 januari 1957, ontvangen eind week 11
namens GGD Fryslân een brief van de gemeente met alle
nodige informatie voor het maken van een afspraak.
U kunt de afspraak voor het vaccineren alleen telefonisch
maken via het nummer dat in de brief wordt vermeld, dus
niet via het landelijke telefoonnummer. De speciale
telefoonlijn voor het vaccineren op Ameland is geopend op
zaterdag 20 maart, zondag 21 maart en maandag 22 maart,
elke dag van 9:00 tot 17:00 uur. U maakt dan meteen een
afspraak voor de tweede vaccinatie. Noteer die goed; u
ontvangt voor de tweede vaccinatie geen nieuwe
uitnodiging.
Het vaccineren zelf gebeurt onder leiding van de huisartsen
en vindt weer plaats in sporthal De Slinger in Hollum.
Amelanders van boven de 75 jaar die op 16 februari hun
eerste vaccinatie hebben gemist, kunnen nu alsnog het
vaccin ontvangen. Zij kunnen een afspraak maken via het
telefoonnummer dat destijds in hun uitnodigingsbrief stond.
Wie dit nummer niet meer kan achterhalen, kan dit opvragen
bij de gemeente of de huisarts.

Woning te huur in Hollum
De woning Westerlaan 2 in Hollum is naar verwachting per
15 april 2021 beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt
over drie slaapkamers en wordt bij voorkeur toegewezen aan
een meerpersoonshuishouden. Voor woningzoekenden met
een gezamenlijk inkomen onder € 44.655,- bedraagt de
huurprijs € 752,33 per maand. Voor woningzoekenden met
een gezamenlijk inkomen van € 44.655,- of meer bedraagt
de huurprijs € 1.167,96 per maand. Een foto en plattegrond
van de woning vindt u op www.ameland.nl/wonen.
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De woningen worden toegewezen volgens het gewijzigde
Toewijzingsbeleid. Als gevolg van deze 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.

Staat u ingeschreven als woningzoekende bij het
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland en heeft u
belangstelling voor deze woning? Dan kunt u via
www.ameland.nl/wonen of schriftelijk reageren. Uw reactie
dient uiterlijk dinsdag 23 maart bij ons binnen te zijn. Heeft
u vragen? Bel naar telefoonnummer (0519) 555 555.

Strandbewakingsposten te koop
Afgelopen jaar zijn de strandbewakingsposten van Nes en
Buren vervangen en zijn de oude posten hierdoor
vrijgekomen. Deze bestaan uit twee losse onderdelen,
waarbij het onderste deel beschikt over een aantal toiletten,
een badkamer met invalidentoilet en een overige ruimte en
het bovenste deel over een balkon, een keuken/zitgedeelte
en een overige ruimte. De constructie van het onderste deel
laat het niet meer toe om de units op elkaar te plaatsen. De
onderste gedeelten hebben we dit jaar (mede) in het kader
van Covid-19 jaar nodig, maar de bovenste gedeelten zijn
over. We willen geïnteresseerden graag de mogelijkheid
bieden om een bod uit te brengen. Dit kan tot donderdag 1
april.
Aan de verkoop van deze bovenste gedeelten (hierna post)
zijn onder andere de onderstaande voorwaarden verbonden:
▪ De posten worden verkocht in de staat en toestand
waarin het zich nu bevindt, zonder enig verhaal op de
gemeente. De post is vanaf de datum van koop geheel
voor rekening en risico van de koper;
▪ De minimale inschrijvingsprijs is € 200,-;
▪ Het kan zijn dat er voor het plaatsen van de post een
omgevingsvergunning nodig is. Deze vergunning dient
dan eerst te zijn verleend, alvorens de post kan worden
geplaatst;
▪ De post moet qua uiterlijk veranderd worden (met hout
of verf) zodat er geen verwarring ontstaat met de
huidige strandbewakingsposten;
▪ De post moet worden opgehaald.
Op donderdag 25 maart van 13.00 tot 16.00 uur kunt u de
posten bekijken bij de gemeentewerf in de Ballumerbocht.
Kijk op www.ameland.nl voor meer informatie.

Energie-vragenlijst eerste stap naar
verwarmen zonder aardgas
Net als alle gemeenten in Nederland moet ook Ameland dit
jaar een zogeheten Transitievisie Warmte opstellen. Daarin
moet staan hoe woningen en bedrijven in de toekomst op
een duurzame manier verwarmd kunnen worden, ook als er
na 2050 geen aardgas meer beschikbaar is. Op Ameland
willen we die omslag naar aardgasvrij verwarmen samen met
alle bewoners maken. Dus niet één oplossing voor iedereen
maar maatwerk per woning. Daarmee doet Ameland het net
iets anders dan de rest van Nederland. En iets sneller:
Ameland wil klaar zijn in 2035.
In de loop van dit jaar komt hier meer informatie over
beschikbaar en er komen gesprekken om hierover van
gedachten te wisselen. De gemeente gaat woningeigenaren
ondersteunen bij het maken van een goed plan. Daarbij
omen de gegevens van de energie-vragenlijst en
warmtescans die zijn gemaakt goed van pas.

De energie-vragenlijst is voor alle woningeigenaren een
goed vertrekpunt om in de toekomst passende afwegingen
te kunnen maken. Heeft u de energie-vragenlijst nog niet
ingevuld? Dat kan alsnog. Ga naar www.menti.com en toets
de code 76 16 222. Heeft u vragen of wilt u een nieuwe
papieren enquête? Bel dan naar (0519) 555 555.

Webinar op 30 maart voor iedereen die meer
wil weten over RES Fryslân
Het Klimaatakkoord stelt heel Nederland voor de opgave om
energie te besparen en elektriciteit duurzaam op te wekken.
Via 30 zogenoemde energieregio’s worden de mogelijkheden
voor zonneparken en windmolens onderzocht. Fryslân is een
van de dertig regio’s en werkt dus ook aan zo’n Regionale
Energie Strategie (RES). Wie meer wil weten, kan deelnemen
aan een gratis webinar op dinsdag 30 maart om 20.00 uur.
Waar en hoe kunnen we duurzame elektriciteit opwekken en
hoeveel levert dit dan op? Hoe kunnen we gebouwen van
duurzame warmte voorzien? De RES moet het antwoord op
dit soort vragen gaan leveren. Ameland denkt hier al langer
over na, maar ook op provinciaal niveau gebeurt dat. Daarbij
zijn de verschillende gemeenten betrokken, maar
bijvoorbeeld ook de Friese Energie Alliantie (FEA) en
netbeheerder Liander. Het is een flinke puzzel. Het webinar
op 30 maart gaat in op de stand van zaken in Fryslân en
geeft een vooruitblik op het proces. Aanmelden kan via
www.resfryslan.frl.

Vergunningen
Aangevraagde vergunning
Omgevingsvergunning
Nes: Kardinaal de Jongweg 9, 9163 HX: bouwen van een
kapschuur 03-03-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Geaccepteerde melding
Uitwegmelding
Nes: Strandweg 17, 9163 GK: het aanleggen van een
tijdelijke inrit naar het perceel 22-04-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Tiemanshiem 11, 9164 JG: bouwen van een woning
met appartement 16-04-2021
Buren: Tiemanshiem 7 en 9, 9164 JG: bouwen van een
geschakelde woning met appartement 16-04-2021
Ballum: Camminghastraat 7, 9162 EK: verbouwen van een
kampeerboerderij 16-04-2021
Buren: Paasdunweg 1, 9164 KD: wijzigen van de bestemming
17-04-2021

Hollum: Fabrieksweg 34a, 9161 CG: wijzigen van de
bestemming 17-04-2021
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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

Buren: Bosrand 31, 9164 LD: bouwen van een aanbouw aan
recreatiewoning 20-04-2021
Buren: Willemspad 2, 9164 LV: bouwen van een
recreatiewoning 20-04-2021

Kabels en leidingen
Hollum: N.V. Stedin Noord-Oost Friesland: vergunning voor
het aanleggen van een mantelbuis ten behoeve van een
gasaansluiting langs een tracé aan de Jan Jacobsweg in
Hollum 23-04-2021

Vergunning geweigerd
Nes: Hoge Miedeweg 6, 9163 JP: vervangen van
handelsreclame 16-04-2021

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.

Ontwerp-omgevingsvergunning en m.e.r.beoordelingsbesluit uitgebreide procedure:
oprichting van een inrichting voor het
vergisten van zuiveringsslib ten behoeve van
de productie van groengas
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland
maken bekend dat zij op grond van artikel 2.1, lid 1,
onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het onderstaande project:
▪ Nieuwbouw van een AHPD Vergister aan de Reeweg
(ongenummerd) te Ballum. De aanvraag
omgevingsvergunning is binnengekomen op 18 december
2020 en betreft de volgende activiteiten:
- bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1 lid 1.a);
- oprichten, het veranderen of het in werking hebben
van een inrichting (Wabo artikel 2.1 lid 1.e).

Indienen zienswijze
Tegen het door het college genomen m.e.r.beoordelingsbesluit kunt u bezwaar indienen. Tegen de
ontwerp omgevingsvergunning kunt u schriftelijke of
mondelinge zienswijzen indienen. Het m.e.r.beoordelingsbesluit en de ontwerp omgevingsvergunning
liggen ter inzage van donderdag 18 maart tot en met
woensdag 28 april 2021. Als u een zienswijze indient tegen
de ontwerpvergunning, wilt u dan duidelijk aangeven op
welke onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze
betrekking heeft? Op www.ameland.nl is de
ontwerpvergunning met de bijbehorende bouwtekeningen in
te zien. Voor het inzien van alle bijbehorende rapporten of
het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact
met team Vergunningen opnemen via tel. (0519) 555 555.
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

