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Mededelingen
Blauwe Vlag voor nieuwe jachthaven op
Ameland
De jachthaven op Ameland ontvangt dit jaar, na vele jaren,
opnieuw het Blauwe Vlag keurmerk. De Blauwe Vlag is de
internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt
toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon
en duurzaam zijn. Wethouder Theo Faber: “Het ontvangen
van de Blauwe Vlag mogen we zien als een kroon op ons
werk. De jachthaven is afgelopen jaar gerenoveerd en we
hebben geïnvesteerd in een kwalitatief goed product,
waarbij duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke
onderdelen zijn. Het is een eer dat dat wordt beloond met
deze certificering van de Blauwe Vlag”.

Oplevering eerste zeventien huurwoningen
Op donderdag 15 juli heeft Bouwbedrijf Kolthof zeventien
nieuwe huurwoningen overgedragen aan Ayla Schildkamp
van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland (GWA). In
augustus vorig jaar startte de bouw van de woningen en
inmiddels zijn de eerste twaalf woningen in Hollum
opgeleverd en bewoond. Volgens planning volgden nu de
woningen aan het Abehiem in Ballum en de Kwekerij in Nes.
Wethouder Theo Faber: “Het hele proces is soepel verlopen
en dat is een groot compliment waard aan iedereen die
hieraan heeft bijgedragen. Er is een grote stap gezet in
betaalbare huisvesting op Ameland. In eerste instantie mag
de huur wat hoger lijken, maar door de duurzame bouw zijn
de variabele kosten vele malen lager.” In de tweede fase
worden nog eens 26 huurwoningen gebouwd, zes in Ballum,
elf in nes en negen in Buren. De bouw van deze woningen
gaat naar verwachting na de zomervakantie van start.

Wethouder Theo Faber, Blauwe Vlag-directeur Erik van Dijk en
voorzitter van het bestuur van de jachthaven Upt Hiddema

Beleidsregel ondergeschikte horeca 2021
vastgesteld

Ayla Schildkamp (GWA) en Piet van Zuiden (Bouwbedrijf Kolthof)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli
2021 de ‘Beleidsregel ondergeschikte horeca 2021’
vastgesteld en de ‘Beleidsregel ondergeschikte horeca 2015’
ingetrokken. De nieuwe beleidsregel heeft betrekking op een
nadere uitleg van het begrip ondergeschikte horeca. De
beleidsregel treedt in werking op 21 juli 2021 en ligt
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De
beleidsregel kunt u vinden op www.overheid.nl onder
‘Berichten over uw buurt’ en op www.ameland.nl. Wilt u
meer weten over de beleidsregel? Neem dan contact op met
de medewerkers van het cluster Fysieke Leefomgeving via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Verkoop bouwkavels in Ballum
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 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 huis aan
huis op Ameland is verspreid.

IMF-subsidie voor achttien projecten op de
Friese Waddeneilanden

Voor een bezoek aan het gemeentehuis moet u eerst een
afspraak maken. Dit kunt u online doen via www.ameland.nl
of door te bellen naar het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555. In het gemeentehuis
vragen we u om 1,5 meter afstand te houden en een
mondkapje te dragen. Vriendelijk dank voor uw
medewerking!

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie
Fryslân subsidie aan achttien initiatieven vanuit de
mienskip. In totaal gaat er ruim € 266.328,- naar
leefbaarheidsprojecten op de Friese Waddeneilanden.
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In de derde openstelling kunt u weer subsidie aanvragen. De
aanvraagperiode loopt van 6 september tot en met 30
september 2021. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan
het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunt u ook
ideeën indienen die een nieuw proces of product op het
eiland brengen. Kijk voor meer informatie en inspirerende
projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Bezoek gemeentehuis op afspraak

Wegafsluiting in Hollum
Vanwege kapwerkzaamheden op een locatie aan de
Oosterlaan in Hollum is een deel van de Oosterlaan tijdelijk
afgesloten voor verkeer op woensdag 28 juli, op donderdag
29 juli en op vrijdag 30 juli tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Werkzaamheden elektrificatie NAM-locatie
NAM gaat dit najaar de productielocatie in de Noordzee bij
Ameland, aan de oostkant van het eiland, elektrificeren. Dit
betekent dat de grote gasturbine die nu zorgt voor het op
druk brengen van het aardgas, wordt vervangen door een
efficiënte elektrische compressor. Door deze operatie wordt
e uitstoot van kooldioxide en stikstofoxiden drastisch
teruggebracht.
Belangrijke voorbereidingen voor de ombouw vinden de
komende weken plaats. De afgelopen week is NAM begonnen
met het transport van materieel over het strand naar de
landlocatie bij het Oerd, aan de oostkant van het eiland. Bij
het platform in de Noordzee is tijdelijk een kraanschip te
zien dat de elektrische installatie op het
platform gaat plaatsen. Begin augustus start Boskalis met
het leggen van de kabel door de zeebodem naar de
landlocatie. Ook op het strand vinden werkzaamheden
plaats; de kabel komt diep onder het strand te liggen. De
aannemers proberen de hinder de komende weken tot een
minimum te beperken.

Nieuwe Nederlandse identiteitskaart
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.
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 bij het
Klant Contact Centrum doen. Houd hiermee rekening en plan
op tijd een afspraak in voor een andere datum.

Voorkom verspreiding coronavirus
Op Ameland zijn de laatste weken veel mensen positief
getest. Om verdere verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, is het ontzettend belangrijk om de basisregels
in acht te nemen. Was uw handen, houd 1,5 meter afstand,
vermijd drukke plaatsen en zorg binnen voor goede
ventilatie. En heeft u klachten? Blijf dan binnen en laat u
direct testen. Ook wie al gevaccineerd is. Kijk voor meer
informatie op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Heeft u
vragen over het coronavirus? Dan kunt u bellen naar 08001351.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Bosrand 77 en 79, 9164 LG: nieuwbouwen van een
vakantiewoning (twee-onder-één-kap) 07-07-2021
Hollum: Schoolstraat 4b, 9161 BE: aanbouw aan woning
07-07-2021

Hollum: De Blieke 14, 9161 CW: uitbreiden van
de recreatiewoning 08-07-2021
Ameland: nieuwbouwen van 26 sociale huurwoningen in
Ballum, Nes en Buren 09-07-2021
Hollum: Johan Wilhelm Burgerstraat 2, 9161 BH:
aanbrengen van dakisolatie 12-07-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

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: intrekken
gebruiksvergunning 25-08-2021

Verleende vergunning
Omgevingsvergunning
Ballum: Looweg 4a, 9162 EB: kappen van een boom
25-08-2021

Bezwaar maken

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart in 2021

De huidige Nederlandse identiteitskaarten die nu in omloop
zijn, kunnen zonder problemen verder gebruikt worden tot
de uiterste geldigheidsdatum van de identiteitskaart.
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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

