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Mededelingen
Gesprek over de bevrijding van Ameland
Mevrouw Willy Elgersma-Walda, leerling van OBS De Schakel
Michelle de Boer en burgemeester Leo Pieter Stoel spraken
elkaar over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van
Ameland op 3 juni 1945. U kunt een video van dit gesprek
bekijken via het YouTube-kanaal van de gemeente Ameland.

De Ping-consulent helpt u bij uw financiën
Heeft u moeite met de administratie van uw financiën? Of
heeft u schulden? Onze consulent van Ping (persoonlijk
financieel advies) kan u helpen. De consulent, Berend Veen,
kan u bijvoorbeeld ondersteunen via slimme budgettips, bij
het opzetten van een goede privéadministratie, bij het
aanvragen van inkomensondersteunende regelingen of bij
het regelen van schuldhulpverlening. De Ping-consulent
houdt één keer per maand spreekuur in het gemeentehuis op
Ameland. De komende Ping-spreekuren zijn op maandag 21
juni en maandag 19 juli.

€ 500,- voor leefbaarheidsinitiatieven

Mevrouw Elgersma

Woningen te huur in Nes en Hollum
De woning De Worteltuin 26 in Nes is per 1 juli 2021
beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt over één
slaapkamer. Voor woningzoekenden met een gezamenlijk
inkomen onder € 44.655,- bedraagt de huurprijs € 527,37
per maand, inclusief € 22,69 servicekosten. Voor
woningzoekenden met een gezamenlijk inkomen van
€ 44.655,- of meer bedraagt de huurprijs € 718,80 per
maand, inclusief € 22,69 servicekosten.
De woning Reddingbootweg 23 in Hollum is naar
verwachting per 1 juli 2021 beschikbaar voor verhuur. De
woning beschikt over één slaapkamer. Voor
woningzoekenden met een gezamenlijk inkomen onder
€ 44.655,- bedraagt de huurprijs € 488,78 per maand. Voor
woningzoekenden met een gezamenlijk inkomen van
€ 44.655,- of meer bedraagt de huurprijs € 674,18 per
maand.
De woning Hidde Dirks Katstraat 16 in Hollum is naar
verwachting per 1 juli 2021 beschikbaar voor verhuur. De
woning ligt op de begane grond en beschikt over één
slaapkamer. Deze woning wordt bij voorkeur toegewezen aan
een huishouden waarvan ten minste één lid van het
huishouden een indicatie heeft volgens de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg.
Voor woningzoekenden met een gezamenlijk inkomen onder
€ 44.655,- bedraagt de huurprijs € 616,53 per maand,
inclusief € 52,18 servicekosten. Voor woningzoekenden met
een gezamenlijk inkomen van € 44.655,- of meer bedraagt
de huurprijs € 830,60 per maand, inclusief € 52,18
servicekosten.
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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 15 juni 2021 bij ons binnen te zijn. Foto’s en
plattegronden van de drie woningen kunt u bekijken op
www.ameland.nl/wonen. Heeft u nog vragen? Neem dan
contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.

De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar voor kleine
initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in de buurt of
het dorp tijdens de coronacrisis vergroten. Zoals het
uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de
tuin van een verzorgingshuis. Per initiatief is € 500,beschikbaar. De regeling loopt tot 25 juni. Op = op.
Aanmelden kan via www.fryslan.frl/500euroregeling.

Wegwerkzaamheden Kievitsweg in Nes
In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf voert Schagen
Infra van maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni
wegwerkzaamheden uit aan de Kievitsweg in Nes. De
weggedeeltes met half verharding (schelpen en
puinverharding) worden opnieuw geëgaliseerd en op het
deel van de weg waar nu asfalt ligt, wordt een nieuwe laag
asfalt aangebracht. Fietsers en voetgangers kunnen de
werkzaamheden passeren. Met enige hinder kan ook
gemotoriseerd verkeer passeren, behalve op woensdag 23
juni en donderdag 24 juni. Op deze dagen wordt een nieuwe
asfaltverharding aangebracht en is de weg afgesloten. Heeft
u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met
Schagen Infra via b.kamphuis@schageninfra.nl.

Denkt u nog aan de energievragenlijst?
In Ballum worden de laatste rapporten met warmtescans
deze week rondgedeeld. Een goed moment om ook in de
andere dorpen nog even aan de energievragenlijst te denken.
Bijna de helft van de Amelander huishoudens heeft de
vragenlijst al ingevuld. Het invullen van de vragenlijst is
van belang voor de bewoners zelf; de informatie is een goed
uitgangspunt voor adviezen om uw woning verder te
verduurzamen. Heeft u de vragenlijst al ingevuld? Dan hoeft
u niets te doen. Heeft u de vragen nog niet beantwoord?
Dat kan alsnog. Ga naar www.menti.com en toets vervolgens
de code: 76 16 222. Wilt u liever een papieren vragenlijst?
Bel dan met de gemeente: (0519) 555 555.

Vacature
De gemeente Ameland is op zoek naar een:

Toezichthouder Bouwen en Wonen (m/v)
1,0 fte (36 uur per week)
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
www.ameland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

.

Doortraproute Ameland uitproberen?
Mede door regelmatig te fietsen blijven ouderen langer
gezond, sociaal en zelfredzaam. De meeste ouderen fietsen
graag, maar ze zijn vaak ook kwetsbaar in het verkeer. Het
landelijke programma Doortrappen motiveert ouderen zelf
maatregelen te nemen, zodat zij zo lang mogelijk veilig
kunnen blijven fietsen. De gemeente Ameland werkt actief
mee aan dit programma, om te beginnen met een
Doortraproute. Voor de Doortraproute op Ameland zijn we nu
op zoek naar fietsers die de route van 19 kilometer willen
uitproberen. Op woensdag 16 juni is er een testdag. Tijdens
deze dag staan fietsdocenten van de Fietsersbond en de
buurtsportcoach langs de route. Wilt u de Doortraproute op
16 juni (of op een andere dag) testen en naderhand uw
ervaring met ons delen? Mail dan voor de route naar Jetty
de Vries van het programma Doortrappen via
jetty@vriestyle.com.

Onderzoek groenafval gepresenteerd
Op donderdag 27 mei presenteerden studenten Roy, Joost
en Kemil van de Hanzehogeschool Groningen de resultaten
van hun onderzoek in het kader van de geplande
biovergister in de Ballumerbocht. Ze deden waardevolle
suggesties voor de inzameling van groenafval. De vergister
kan straks uit groente- en fruitafval, samen met rioolslib,
groen gas produceren. Het onderzoek is uitgevoerd via
EnTranCe en de Waddencampus, in opdracht van de
gemeente Ameland.

Presentatie inzameling groenafval

Collecte Maag Lever Darm Stichting
Van maandag 21 juni tot en met zaterdag 26 juni wordt op
Ameland gecollecteerd voor de Maag Lever Darm Stichting

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Strandweg 12a, 9162 EV: bouwen van een aanbouw
aan de woning 28-05-2021
Buren: Hoofdweg 15, 9164 KL: bouwen van een berging
29-05-2021

Hollum: Herenweg 8, 9161 AM: bouwen van een aanbouw
aan de woning 28-05-2021
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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

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

Buiten behandeling gelaten:
Hollum: Fabrieksweg 26, 9161 CG: bouwen van een loods
31-05-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Burenlaan 1, 9161 AJ: bouwen van een aanbouw
09-07-2021

Nes: Achterdijken 78b, 9163 JV: bouwen van een loods
10-07-2021

Buren: Bosrand 21, 9164 LC: bouwen van een aanbouw aan
de recreatiewoning 14-07-2021

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 uitgebreide
procedure bouw dubbele woning
Tiemanshiem in Buren
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland
maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a,
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het onderstaande project:
▪ Bouw van een twee-onder-een-kapwoning aan de
Tiemanshiem in Buren. De aanvraag
omgevingsvergunning is binnengekomen op
22 december 2020 en betreft de activiteiten ‘bouwen’
en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Indienen zienswijze
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning (inclusief de
bijbehorende stukken) én de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen welke de raad op 17 mei 2021 heeft afgegeven
kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. De
ontwerpbesluiten liggen samen met de bijbehorende stukken
ter inzage vanaf donderdag 10 juni tot en met woensdag 21
juli 2021. In die periode kunt u schriftelijke of mondelinge
zienswijzen indienen. Wilt u daarbij duidelijk aangeven op
welke onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze
betrekking heeft? U kunt de stukken inzien op
www.ameland.nl of in het gemeentehuis in Ballum. Voor
meer informatie of het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met team Vergunningen
via telefoonnummer (0519) 555 555.
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

