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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
op 5 juli
Op maandag 5 juli om 19.30 uur is er een openbare
raadscommissievergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis in Ballum. In verband met de
coronamaatregelen is er in de raadzaal geen publieke
tribune. Als u bij de vergadering aanwezig wilt zijn, dan
kunt u plaatsnemen in de hal van het gemeentehuis.
De vergadering kunt u ook rechtstreeks volgen via de Lokale
Omroep Ameland en, onder voorbehoud en bij wijze van
proef, tevens via een video-uitzending. De berichtgeving
hierover gaat via de website van de gemeente Ameland. We
verzoeken u www.ameland.nl te raadplegen voor de actuele
informatie over deze vergadering.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje aan het college van burgemeester en
wethouders
5. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
7 juni 2021
6. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen
aanvraag omgevingsvergunning bouw loods Ballum
7. Voorstel inzake bestemmingsplan woningbouw Hollum Trapweg
8. Voorstel inzake Groenplan “Ruimte voor waardevol
groen”
9. Voorstel inzake aankoop en verlenen krediet
Ballumerweg 34 te Nes
10. Voorstel inzake verlenen krediet subsidiëring externe
begeleiding bestuurlijke fusie primair onderwijs west
Ameland
11. Voorstel inzake verlenen krediet voorbereiding
realisering flexwoningen Nes
12. Voorstel inzake verlenen krediet inventaris sporthallen
13. Voorstel inzake verlenen krediet onderzoek
rekenkamercommissie
14. Concept-initiatiefvoorstel inzake verlenen krediet voor
renovatie / verduurzamen ambtswoning
15. Voorstel inzake financieringsregeling huisvesting
ambtenaren
16. Voorstel inzake wijziging vergaderschema 2021
17. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
18. Sluiting
De actuele agenda en vergaderstukken vindt u in het
raadsinformatiesysteem op www.ameland.nl. Heeft u vragen
of wenst u als belanghebbende in te spreken? Dan kunt u
contact opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.
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Collecte Stichting Hartekind
Van maandag 5 juli tot en met zaterdag 10 juli wordt op
Ameland gecollecteerd voor Stichting Hartekind.

Inschrijven voor woningbouwkavel
Tiemanshiem in Buren
De gemeente Ameland heeft een woningbouwkavel ter
beschikking voor verkoop. Het gaat om ‘kavel nummer 3’,
gelegen aan Tiemanshiem in Buren. Deze kavel is kadastraal
bekend als gemeente Nes, sectie D, nummer 1924, met een
oppervlakte van ca. 471 vierkante meter en een verkoopprijs
van € 105.433,35 inclusief btw en kosten koper.
Belangstellenden die voldoen aan de inschrijfvoorwaarden
kunnen zich tot 12 juli 2021 voor deze bouwkavel
inschrijven.

Uitgifteregels en voorwaarden
Voor de uitgifte geldt de procedure voor uitgifte van een
vrijgekomen bouwkavel waarvoor onder de inschrijvers geen
belangstelling (meer) is, beschreven in de ‘Uitgifteregels
woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’.
Voor de verkoop gelden de ‘Algemene voorwaarden verkoop
woningbouwkavel of koopwoning gemeente Ameland’. U
vindt de uitgifteregels en voorwaarden op
www.ameland.nl/wonen bij ‘Ameland Bouwt’.
Voor de bouwmogelijkheden verwijzen we u naar het
bestemmingsplan woningbouw Buren Paasduinweg/Duinlandsweg (vastgesteld op 20 juli 2020)
op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inschrijven
Heeft u belangstelling voor deze bouwkavel en voldoet u
aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich inschrijven
door een brief te sturen aan de gemeente Ameland, postbus
22, 9160 AA in Hollum of door een e-mail te sturen aan
info@ameland.nl met daarbij de volgende gegevens:
▪ Naam en voorletters;
▪ Geboortedatum;
▪ Adres en woonplaats;
▪ E-mailadres;
▪ Telefoonnummer;
▪ Samenstelling van het huishouden;
▪ Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning,
inwonend bij ouders en/of familie, etc.)
(controleerbaar);
▪ De economische en/of maatschappelijke binding
(controleerbaar);
▪ Antwoord op de vraag of de afgelopen 10 jaar een
woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente
Ameland is aangekocht.
In eerste instantie kunt u zich inschrijven tot 12 juli 2021.
Bij meerdere inschrijvingen voor deze datum vindt een
loting plaats. Deelnemers krijgen hierover schriftelijk
bericht.
Is er voor 12 juli 2021 geen belangstelling? Dan geldt na
deze termijn in tweede instantie het principe ‘wie het eerst
komt, wie het eerst maalt’. Hierbij wordt de dag waarop alle
benodigde gegevens voor inschrijving zijn ontvangen, als
inschrijfdatum aangemerkt.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Patty de
Jong via telefoonnummer (0519) 555 555.

Toelage uitwonende studenten

Tweede vaccinatie inwoners 18 tot 60 jaar

Ouders of verzorgers van uitwonende studenten kunnen in
aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van
maximaal €163,82 per maand. Het betreft de leerlingen tot
en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen. Ook
studenten van 18 jaar en ouder die een opleiding volgen in
het voortgezet onderwijs (havo, vwo) komen hiervoor in
aanmerking. U kunt een aanvraag indienen via
www.ameland.nl.

Van 1 tot en met 3 juli komt de GGD weer naar Ameland
voor de tweede Pfizer vaccinatie voor inwoners van 18 tot
60 jaar. Neem uw gele boekje mee naar uw afspraak als u
een stempel wilt ontvangen. Ook als u al volledig
gevaccineerd bent, kunt u deze dagen een stempel in uw
gele boekje verkrijgen. Neem wel uw vaccinatiebewijs mee.

Bij een inkomen lager dan € 37.080,70 ontvangt u de
maximale toelage. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag, dan
neemt de tegemoetkoming met elke meerverdiende euro af.
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deze toelage? Dien
dan toch een aanvraag in.

Aanvraag met bijlagen
Uw aanvraag voor een toelage voor het schooljaar
2021/2022 moet voor 1 maart 2022 bij de gemeente binnen
zijn. Dien bij uw aanvraag de volgende documenten in:
▪ bewijs waaruit blijkt dat de student uitwonend is;
▪ bewijs waaruit blijkt dat de student is ingeschreven aan
de onderwijsinstelling die u op het formulier heeft
ingevuld;
▪ inkomensverklaring van de Belastingdienst van het
kalenderjaar 2019 waar uw verzamelinkomen uit blijkt (op
www.belastingdienst.nl zoeken op inkomensverklaring).

Heeft u nog vragen? U kunt het belteam van de GGD deze
week bereiken via het nummer in de uitnodigingsbrief. Mist
u deze ronde uw tweede vaccinatie? Dan kunt u op vertoon
van de uitnodigingsbrief op een andere priklocatie in
Friesland uw tweede prik halen.

Werkzaamheden onderwatervlieger
In de week van 1 juli start het bedrijf SeaQurrent met het
installeren van de Tidal Kite, de onderwatervlieger in de
Waddenzee. De werkzaamheden zijn te zien ter hoogte van
de Reeweg in Hollum. In het water zet Rijkswaterstaat het
werkgebied af met boeien. Eerst worden palen in de
zeebodem getrild voor de testopstelling en daarna wordt
met een gestuurde boring de kabel aangebracht. Binnendijks
wordt een transformatorhuisje geplaatst. Met de Tidal Kite
kan Ameland duurzame elektriciteit winnen uit de stroming
van het getij. Kijk voor meer informatie op
www.seaqurrent.com.

Vergunningen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Waar mag uw hond loslopen?
Mede namens de natuurbeheerders op Ameland informeren
we u graag nogmaals waar honden op Ameland los mogen
lopen. Zoals u op onderstaand kaartje ziet, mogen honden
onder appel loslopen op het strand, in het zuidelijk deel van
het Kwekerijbos in Nes (dit staat met pictogrammen in het
bos duidelijk aangegeven), bij Roosdunen in Ballum en bij
Koudenburg in Hollum. In de bossen, duinen,
begrazingsgebieden, het groene strand tussen Hollum en
Ballum en de badstranden zijn honden altijd aangelijnd.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Bliekeduun 8, 9161 CP: wijzigen van kozijnen en
inpandige verbouw 18-06-2021
Nes: Miedenweg, 9163: bouwen van een woning 18-06-2021
Nes: Burgemeester Waldastraat 30g en h, 9163 JC:
vervangende nieuwbouw van twee vakantiewoningen
22-06-2021

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

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Burenlaan 41, 9161 AJ: slopen en bouwen van een
berging + aanleggen van een uitrit 03-08-2021
Hollum: Oranjeweg 13d, 9161 CB: realiseren van twee
studio’s 04-08-2021

Bezwaar maken
Op diverse plekken op het eiland vindt u dispensers met
hondenpoepzakjes. We verzoeken u deze te gebruiken voor
het opruimen van de uitwerpselen van uw hond.
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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

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

