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Mededelingen
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!

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid
in uw buurt?
Willekeurig geselecteerd hebben 250 eilanders per post een
uitnodiging ontvangen van I&O Research en het CBS om
deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Een online
onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen
en het optreden van gemeente en politie op Ameland. Door
uw mening te geven, draagt u bij aan de leefbaarheid en
veiligheid in uw buurt. Bent u geselecteerd? Dan nodigen
we u van harte uit om dit onderzoek in te vullen. Het
veiligheidsbeleid van de gemeente wordt mede op basis van
uw antwoorden bepaald, dus het is heel belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen de moeite nemen het in te vullen.
Alvast dank voor uw moeite!

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

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.
De Veiligheidsmonitor is het tweejaarlijkse onderzoek naar
veiligheid en leefbaarheid in Nederland

Wegafsluiting op 28 augustus in Nes
Vanwege bouwwerkzaamheden voor de Kardinaal de
Jongweg 19a in Nes, is een deel van de Kardinaal de
Jongweg ter hoogte van Kardinaal de Jongweg 19a (locatie
hoek Kardinaal de Jongweg/Paasduinweg), tijdelijk
afgesloten voor verkeer op zaterdag 28 augustus 2021 vanaf
08.00 uur tot in de loop van de dag. Het verkeer ter plaatse
moet rekening houden met verkeershinder. De Paasduinweg
blijft vrij toegankelijk voor verkeer.

Collecte KWF Kankerbestrijding
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Van maandag 6 september tot en met zaterdag
11 september wordt op Ameland gecollecteerd voor
KWF Kankerbestrijding.

Vragen? Kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Verleende vergunningen

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Burgemeester Waldastraat 7, 9163 JC: slopen van het
pand 09-08-2021
Nes: Burgemeester Waldastraat 30g en 30h: slopen van twee
recreatiewoningen 09-08-2021
Nes: Oude Steiger 7, 9163 GV: plaatsen van shelter
12-08-2021

Buren: Tiemanshiem 15, 9164 JG: wijzigen van de kozijnen
11-08-2021

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

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
procedure herbouw groepsverblijf
Bramerduinenpad 17 Nes
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:
▪ Herbouw van een groepsverblijf aan het
Bramerduinenpad 17 in Nes. De aanvraag
omgevingsvergunning is binnengekomen op
19 december 2020 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’
en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Indienen zienswijze
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
procedure herbouw groepsverblijf Bramerduinenpad 17
Nes (inclusief de bijbehorende stukken) en/of de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen welke de
raad op 29 maart 2021 heeft afgegeven kunt u
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen. De
ontwerpbesluiten liggen samen met de bijbehorende
stukken ter inzage vanaf donderdag 26 augustus tot
en met woensdag 4 oktober 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
tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Ballum.
Voor meer informatie of het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met
de medewerkers van het team Vergunningen via
telefoonnummer (0519) 555 555.
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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

Hollum: Schoolstraat 4b, 9161 BE: bouwen van een aanbouw
aan de woning 29-09-2021
Hollum: Fabrieksweg 26, 9161 CG: bouwen van een loods
29-09-2021

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.

Verleende omgevingsvergunning met
uitgebreide procedure
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande
omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen
ingebracht. Het college heeft de volgende
omgevingsvergunning verleend:
▪ Aanleg van twee middenspanningskabels tussen het
schakelstation aan de Grândyk in Holwerd en het nieuwe
schakelstation aan de Oude Grazingweg in Buren
(Ameland). De aanvraag omgevingsvergunning is
binnengekomen op 16 november 2020 en betreft de
activiteiten ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ en
‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Beroep
De verleende vergunning en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage in het gemeentehuis vanaf 26
augustus 2021. De vergunning is ook te vinden op
www.ameland.nl. De bijbehorende stukken kunnen op
verzoek worden toegestuurd. Tot en met uiterlijk 6
oktober kan door belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend of door belanghebbenden die
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze
in te dienen, beroep worden ingesteld bij de
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht,
Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

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

