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Mededelingen
Verhuisbericht
Per september 2021 gaan de medewerkers van de
groenvoorziening verhuizen van de huidige locatie aan de
Achterdijken in Nes naar de gemeentewerf aan de Reeweg in
Ballum. Vanaf deze locatie in de Ballumerbocht gaan zij
vanaf september één team formeren en samenwerken met de
andere medewerkers van de buitendienst van de gemeente
Ameland. Met elkaar zorgen zij ervoor dat de openbare
ruimte netjes blijft.
Sinds 2014 werken de medewerkers van de groenvoorziening
voor de gemeente Ameland. Zij onderhouden voornamelijk
het groen bij de begraafplaatsen, scholen, rotondes en in de
perkjes.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555 of via info@ameland.nl.

Rookverbod op Ameland van kracht
Het rookverbod in bossen en natuurgebieden op Ameland,
uitgezonderd het strand, geldt nog tot en met 14 september.
In bossen of natuurterreinen zoals heide, veengronden en
duingebieden is het verboden te roken en, voor zover het de
open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te
laten vallen of te laten liggen. Dit geldt in of binnen een
afstand van 30 meter van bossen en natuurgebieden.
Overtreding van dit verbod is strafbaar.
In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide,
gras en/of duinen de kans op natuurbrand toeneemt bij
droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer
snel en onvoorspelbaar ontwikkelen of uitbreiden, maar ook
bij minder droge periodes is het risico hoger dan in andere
gebieden. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat
de Veiligheidsregio fase 2 (extra alert) afkondigt voor
natuurbrandrisico. Ook als er minder toeristen op het eiland
zijn, kunnen andere factoren het risico op een natuurbrand
vergroten. Eén weggegooid blikje of stukje glas kan
bijvoorbeeld al leiden tot een natuurbrand.

Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan
‘Buren-Pastoor Scholtenweg 1’
Groenmedewerkers bij de gemeentewerf

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

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2021
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond
van de Wet Studiefinanciering kunnen in de periode van 1
september tot 1 november een aanvraag indienen voor een
tegemoetkoming in de bootkosten over het kalenderjaar
2021. De hoogte van deze aanvullende vergoeding is
maximaal € 66,75 per jaar. Hiervoor gelden de volgende
voorwaarden:
▪ De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
▪ De student volgt geen onderwijs op Ameland;
▪ In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Ameland;
▪ De student kan niet gratis gebruikmaken van de
veerboot.
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U kunt een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op
www.ameland.nl. Dit formulier vult u in met behulp van de
DigiD van de student. U hoeft het bericht van DUO inzake
het recht op reisproduct niet mee te sturen. Wij controleren
dit via een automatische koppeling.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met
ingang van 19 augustus 2021, gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘BurenPastoor Scholtenweg 1’. Burgemeester en wethouders zijn
voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid,
zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Buren’. Het ontwerp
wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de
bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemmingen ‘wonen-1’ en
‘tuin’ ten behoeve van de bouw van een dubbele woning aan
het Vrijewilpad en het omzetten een bedrijfswoning in een
reguliere woning aan de Pastoor Scholtenweg 1 in Buren.
Het projectgebied is kadastraal bekend als gemeente Nes,
sectie D, nummers 1168 en 1169. Het ontwerp
wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een
verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook kunt u
de stukken raadplegen op www.ameland.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze
Een ieder kan tijdens de periode van ter inzage ligging
zienswijzen indienen tot en met 29 september 2021.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en
wethouders van Ameland, postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor
meer informatie of het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met team Fysieke
leefomgeving via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig
ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden
betrokken bij de verdere besluitvorming door het college
van burgemeester en wethouders.

Voorkom verspreiding coronavirus
Op Ameland vinden nog steeds besmettingen plaats. Het
blijft van groot belang dat iedereen de basisregels in acht
neemt. Was uw handen, houd 1,5 meter afstand, vermijd
drukke plaatsen, werk zoveel mogelijk thuis en zorg binnen
voor voldoende frisse lucht. En heeft u klachten? Blijf dan
binnen en laat u direct testen. Ook als u al gevaccineerd
bent. Kijk voor meer informatie op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Heeft u vragen over het
coronavirus? Dan kunt u bellen naar 0800-1351.

Nes: Strandweg 2a, 9163 GM: bouwen van appartementen
22-09-2021

Buren: Kooiplaats 5, 9164 KN: gebruiken van een deel van
de woning voor ondergeschikt recreatief medegebruik
22-09-2021

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.

Vragen? Kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Gladde Duuntjes 31, 9164 MK: aanbouw aan
recreatiewoning 06-08-2021
Nes: Reeweg 8, 9163 JV: wijzigen gebruik naar
kantoorfunctie 09-08-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Reeweg 2a, 9163 GT: aanbouw kapschuur aan
bestaande schuur 21-09-2021
Nes: Burgemeester Waldastraat 30 en 30a, 9163 JC: plaatsen
van twee dakkapellen op een dubbele woning
21-09-2021

Hollum: Burenlaan 1, 9161 AJ: slopen van een gebouw
21-09-2021

Hollum: Oosterhiem 31, 9161 DK: vervangen van het dak van
de recreatiewoning 21-09-2021
Hollum: Tussen Dijken 3, 9161 BL: vervangen van de schuur
22-09-2021

Buren: Pastoor Scholtenweg 9, 9164 KK: omzetten van
recreatiebestemming in detailhandelsfunctie voor een deel
van het pand 22-09-2021
18
augustus
2021
Week 33

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

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

