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Mededelingen
Vacature
Het directieteam van de gemeente Ameland is voor
het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in
Ballum op zoek naar een:

Medewerker Frontoffice (m/v)
28,8 uur per week
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
www.ameland.nl. Reageren kan tot en met 13 juli
2021 via www.werkeninfriesland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bezoek gemeentehuis op afspraak
Wilt u het gemeentehuis in Ballum bezoeken voor het
aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs, rijbewijs of om
een andere reden? Maak dan van tevoren een online
afspraak op www.ameland.nl bij ‘Direct regelen’ of bel met
het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555
555. Kom op tijd, houd 1,5 meter afstand en draag een
mondkapje bij uw bezoek aan het gemeentehuis. Vriendelijk
dank voor uw medewerking!

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. Het komende Pingspreekuur op Ameland is op maandag 19 juli.

Basisregels om verspreiding coronavirus
te voorkomen
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds
besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en
afstand houden. En bij klachten: blijf thuis en laat u snel
testen. Zo geeft u corona geen kans. Kijk voor meer
informatie op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel naar
0800-1351.

Verkoop bouwkavels in Ballum
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De gemeente Ameland heeft vier bouwkavels ter beschikking
voor verkoop. De kavels zijn gelegen aan de Smitteweg in
Ballum. De oppervlakten variëren van 249 vierkante meter
tot 416 vierkante meter. Heeft u belangstelling en voldoet u
aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich tot en met
vrijdag 13 augustus 2021 voor één of meerdere kavels
inschrijven. Voor de exacte locaties, de inschrijfvoorwaarden
en meer informatie verwijzen we u graag naar
www.ameland.nl/wonen en naar de nieuwsbrief die
binnenkort huis aan huis op Ameland wordt verspreid.

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.

Nieuwe Nederlandse identiteitskaart

Werkzaamheden onderwatervlieger

Dit jaar vernieuwt de Nederlandse identiteitskaart.
Afgelopen januari is een inlogfunctie voor DigiD
toegevoegd. Vanaf 2 augustus wordt een nieuw model
geïntroduceerd met een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken,
vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en het BSN
in een QR-code op de achterzijde van de kaart.

Afgelopen week is het bedrijf SeaQurrent gestart met het
installeren van de Tidal Kite, de onderwatervlieger in de
Waddenzee. De werkzaamheden vinden plaats bij de
Waddendijk ter hoogte van de Reeweg in Hollum. In eerste
instantie zijn palen in de zeebodem getrild voor de
testopstelling. Deze week wordt met een gestuurde boring
de kabel aangebracht onder de dijk. Hiervoor is de Reeweg
in Hollum (ten zuiden van de Vogelweg) vanaf maandag
5 juli afgesloten. Gemotoriseerd verkeer wordt via de
Lombokweg omgeleid. Voor fietsers wordt zo mogelijk een
doorgang met rijplaten gemaakt. Als de werkzaamheden aan
de kabel volgens planning verlopen, duurt de wegafsluiting
tot het eind van de week. Met de Tidal Kite kan Ameland
duurzame elektriciteit winnen uit de stroming van het getij.
Kijk voor meer informatie op www.seaqurrent.com.

Vanwege de overgang naar de nieuwe Nederlandse
identiteitskaart kunt u van donderdag 29 juli 12.00 uur tot
en met zondag 1 augustus geen aanvraag of spoedaanvraag
voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan de
balie van het Klant Contact Centrum doen. Houd hiermee
rekening en plan op tijd een afspraak in voor een andere
datum.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart in 2021

Toelage uitwonende studenten
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. Aanvragen kan via www.ameland.nl.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aanvraag met bijlagen

Geaccepteerde melding

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

Week 27

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

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.
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).
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Nes: Reeweg 2a, 9163 GT: aanbouwen van een kapschuur
aan bestaande schuur 27-06-2021
Hollum: Fabrieksweg 26, 9161 CG: bouwen van een
opslagloods 28-06-2021
Hollum: Badweg 36-007, 9161 AV: uitbreiden van de
recreatiewoning met tuinkamer 28-06-2021
Hollum: Oosterhiem 31, 9161 DK: vervangen van het dak
van de recreatiewoning 29-06-2021
Buren: Kooiplaats 5, 9164 KN: wijzigen van een deel van de
bestemming 28-06-2021

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

Hollum: Oosterlaan 30, 9161 AC: bouwen van een schutstal
10-08-2021

Ballum: Strandweg 12a, 9162 EV: aanbouw aan de woning
10-08-2021

Uitwegmelding
Nes: Miedenweg 23a, 9163 JN: het aanleggen van een
uitweg naar het perceel van de woning 07-08-2021

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

