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Mededelingen
Vacature
De gemeente Ameland is op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de functie van:

Medewerker Sociaal Domein/Onderwijs (m/v)
1,0 fte (36 uur per week)
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
www.ameland.nl. Reageren kan tot en met 15
september 2021 via www.werkeninfriesland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

Woningen te huur in Hollum en Nes
De woning Hidde Dirks Katstraat 12 in Hollum is per
1 oktober 2021 beschikbaar voor verhuur. De woning heeft
één slaapkamer en is gelegen op de begane grond. De
huurprijs bedraagt € 616,53 per maand, inclusief € 52,18
servicekosten.
De woning Hidde Dirks Katstraat 28 in Hollum is per
1 oktober 2021 beschikbaar voor verhuur. De woning heeft
één slaapkamer en is gelegen op de eerste verdieping. De
huurprijs bedraagt € 616,53 per maand, inclusief € 52,18
servicekosten.
Deze woningen worden bij voorkeur toegewezen aan een
huishouden waarvan tenminste één lid van het huishouden
een relevante, structurele indicatie heeft volgens de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg.
De woning Kolkweg 15 in Nes is per 1 oktober 2021
beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt over drie
slaapkamers en wordt bij voorkeur toegewezen aan een
meerpersoonshuishouden. De huurprijs bedraagt € 695,62
per maand.
Van de woningen is een plattegrond en een foto of een
geveltekening gepubliceerd op www.ameland.nl/wonen. Per
kalenderjaar kan het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland
maximaal 10% van de aangeboden woningen toewijzen aan
woningzoekenden met een inkomen boven de
inkomensgrens van € 44.655,-. Aangezien dit aantal voor
2021 voorlopig is bereikt, zullen deze woningen bij voorkeur
worden aangeboden aan woningzoekenden met een
gezamenlijk jaarinkomen onder € 44.655,-.
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Staat u ingeschreven als woningzoekende bij het
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland en heeft u
belangstelling voor één van deze woningen? Dan kunt u via
www.ameland.nl/wonen of schriftelijk reageren. Uw reactie
dient uiterlijk 14 september 2021 bij ons binnen te zijn.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Groenplan ‘Ruimte voor waardevol groen’
ter inzage
De gemeenteraad van Ameland heeft op 19 juli 2021
besloten het groenplan ‘Ruimte voor waardevol groen’ vrij te
geven voor inspraak. Het groenplan heeft betrekking op het
onderhoud van het groen in de openbare ruimte op Ameland.
U kunt het plan inzien in het gemeentehuis in Ballum en
tevens vinden op www.ameland.nl. Tot 15 oktober 2021
kunt u uw reactie op het groenplan mailen naar
info@ameland.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met
het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555
555.

WhatsAppen met de gemeente
De gemeente Ameland is nu ook te bereiken via WhatsApp.
Via WhatsApp kunt u aan de gemeente korte vragen stellen
over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over de
openingstijden, inzameling van huisvuil of verloren en
gevonden voorwerpen. Het WhatsApp-nummer van de
gemeente Ameland is 06-144 58 728. De gemeente is
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur) op dit nummer
bereikbaar via Whatsapp; bellen of sms-en kan niet via dit
nummer. We proberen uw vraag zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier uren te behandelen
Heeft u een vraag over beleid, wilt u een product aanvragen
of heeft u een vraag waarbij privacygevoelige informatie aan
de orde is? Dan kunt u telefonisch of per e-mail contact
opnemen met het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Volkstuin huren?
Met ingang van 1 januari 2022 kunt u een volkstuin met een
oppervlakte van ruim 150 m2 huren achter de Westerlaan in
Hollum. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente
Ballum, sectie H, nummer 55 deels, en is beter bekend als
volkstuin nummer 4. De huurprijs bedraagt € 119,23 per jaar
en wordt vanaf 1 januari 2026 jaarlijks geïndexeerd. Op de
volkstuin mogen geen kassen, tuingereedschapsschuurtjes,
konijnenhokken e.d. hoger dan 50 cm boven het maaiveld
worden geplaatst.
Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich tot 30 september
2021 aanmelden door een brief te sturen aan de gemeente
Ameland via postbus 22, 9160 AA in Hollum of
info@ameland.nl. Aanmeldingen die na 30 september 2021
binnenkomen, worden niet meegenomen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer
(0519) 555 555. Bij meerdere aanmeldingen vindt een
loting plaats. Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht.

Nieuwe straten in Nes en Ballum benoemd
Voor de gemeentelijke nieuwbouwplannen bij de Smitteweg
in Ballum en bij de Miedenweg in Nes zijn twee nieuwe
straatnamen bepaald. Op 31 augustus 2021 heeft het college
van burgemeester en wethouders besloten om de nieuwe
straten de volgende namen te geven: Miedeweg in Ballum
en Heringhiem in Nes.

Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen
Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de
Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten
van deze personen op te schorten. De personen worden
uitgeschreven met als reden: verblijfplaats Onbekend of naar
een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de
wet BRP, en zijn vanaf de datum van het besluit niet meer
actueel ingeschreven in Nederland.
Naam

Datum besluit

T. Komádi

Geboortedatum
04-11-1986

02-08-2021

Uitschrijven
naar
Onbekend

N. Khatri

04-11-1979

02-08-2021

Onbekend

P. Khatri
S.W.H. Frohne

24-07-1977
19-04-1985

02-08-2021
05-08-2021

Onbekend
Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft? Neem dan contact op via
burgerzaken@ameland.nl of tel. (0519) 555 555.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet
dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het
bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester
en wethouders, postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland.
In het bezwaarschrift zet u uw naam en adres, de datum van
uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet met het
besluit eens bent en uw handtekening.

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds
Van maandag 13 september tot en met zaterdag 18
september wordt op Ameland gecollecteerd voor het Prinses
Beatrix Spierfonds.

Voorkom verspreiding coronavirus

Vergunningen
Aangevraagde vergunning
Omgevingsvergunning
Hollum: Engelsmanhiem 66, 9161 DG: uitbreiden van de
recreatiewoning 31-08-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Buiten behandeling gelaten
Omgevingsvergunningen
Hollum: Johan Wilhelm Burgerstraat 2, 9161 BH:
aanbrengen van dakisolatie 13-10-2021
Nes: Commandeursstraat 6, 9163 JL: plaatsen van een
dakkapel 13-10-2021

Verleende vergunning
Omgevingsvergunning
Nes: Burgemeester Waldastraat 7, 9163 JB: slopen van een
schuur 13-10-2021

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.

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.
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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

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

