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Mededelingen
Inloopavond raadsfracties op 13 oktober
Op woensdag 13 oktober bent u vanaf 19.30 uur van harte
welkom bij de inloopavond van de raadsfracties in het
gemeentehuis in Ballum. Alle fracties van de politieke
partijen van de gemeente Ameland zijn in principe aanwezig.
Wilt u één of meerdere fracties spreken? Dan kunt tot
woensdag 13 oktober 12.00 uur een afspraak maken via de
griffier, Jacqueline Metz, via jmetz@ameland.nl of
telefoonnummer (0519) 555 555.

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. 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 18 oktober.

Testen voor toegang
Wilt u op Ameland een culturele, sociale of sportieve
activiteit of een evenement bezoeken waarvoor u een
coronatoegangsbewijs nodig heeft? Als u geen
vaccinatiebewijs of herstelbewijs heeft, dan kunt u zich
laten testen op het eiland. Via www.testenvoortoegang.org
kunt u een afspraak maken.

Aanvragen papieren coronapas
Bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in
Ballum zijn formulieren beschikbaar voor het aanvragen van
een papieren coronapas. De formulieren zijn bedoeld voor
mensen die geen digitaal coronatoegangsbewijs hebben. Op
het formulier kunt u uw burgerservicenummer (BSN) en
postcode invullen. U krijgt dan het toegangsbewijs enkele
dagen later per post toegestuurd. Heeft u vragen? Dan kunt
u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555.

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

Medewerker Verkeer, Vervoer en
Beheer Openbare Ruimte (m/v)
36 uur per week
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
www.ameland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Wijziging uitgifteregels woningbouwkavels
en koopwoningen gemeente Ameland
Het college van burgemeester en wethouders heeft op
28 september 2021 de uitgifteregels voor woningbouwkavels
en koopwoningen gewijzigd vastgesteld. Als gevolg van deze
wijziging worden kavels en koopwoningen die na een
uitgifteronde niet zijn uitgegeven of weer zijn vrijgekomen,
niet langer uitgegeven aan belangstellenden zonder
economische of langdurig maatschappelijke binding. De
gewijzigde uitgifteregels kunt u inzien op
www.ameland.nl/wonen.
Naar aanleiding van deze wijziging in het beleid heeft het
college eveneens besloten om de uitgifte van drie
woningbouwkavels (19-21) aan de Smitteweg te Ballum in
te trekken. Deze woningbouwkavels worden naar
verwachting opnieuw uitgegeven in 2022.
Het college heeft op 28 september 2021 de Algemene
voorwaarden verkoop woningbouwkavel of koopwoning
gemeente Ameland gewijzigd vastgesteld. Door deze
wijziging hebben kopers van een kavel langer de tijd om de
financiering te regelen en de woning te bouwen. De
gewijzigde uitgifteregels kunt u inzien op
www.ameland.nl/wonen. Wilt u meer weten? Neem dan
contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.

Wegafsluitingen op 15 en 16 oktober in
Buren
Van donderdag 14 oktober tot en met zaterdag 16 oktober
2021 organiseert Dorpsbelang Buren de kermis in Buren op
een grasveld aan de Kooiweg in Buren. Op vrijdag 15
oktober en op zaterdag 16 oktober 2021 wordt de Kooiweg
vanaf de Hoofdweg tot de kruising Nieuweweg/Tiemen
Boelensweg vanaf 13.00 uur tot 01.00 uur tijdelijk afgesloten
voor verkeer.

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2021
Voor een tegemoetkoming in de bootkosten over het
kalenderjaar 2021 kunnen studenten die recht hebben op
een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering,
nog tot 1 november een aanvraag indienen. De hoogte van
deze aanvullende vergoeding is maximaal € 66,75 per jaar.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de student
voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden en
het aanvraagformulier vindt u op www.ameland.nl.

Kalender
13 oktober:
18 oktober:
25 oktober:
1 november:

Inloopavond raadsfracties
Ping-spreekuur in gemeentehuis
Openbare raadsvergadering
Openbare raadscommissievergadering

Werk aan de weg op Ameland
In opdracht van de gemeente Ameland vervangt aannemer
Schagen Infra deze week delen van de asfaltverharding op
verschillende wegen op het eiland. De werkzaamheden
bestaan uit het verwijderen van de bovenste laag asfalt en
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag.
▪ Bosweg Hollum en Smitteweg in Ballum. Van 11 tot en
met 13 oktober wordt gewerkt aan de Bosweg in Hollum
en de Smitteweg in Ballum. Beide wegen zijn in deze
periode afgesloten.
▪ Badweg Hollum en Verbindingsweg. Op 12 oktober
vinden werkzaamheden plaats aan de Badweg in Hollum,
buiten de bebouwde kom. Ook aan het fietspad langs de
Verbindingsweg wordt op deze dag gewerkt ter hoogte
van kampeerboerderij Halfweg. De locaties worden
hiervoor kort afgesloten.
▪ Fietspad Jelmeraweg – Lege Miedeweg. De kruising van
het fietspad is op 12 en 13 oktober kort afgesloten voor
asfaltwerkzaamheden.
▪ Aan de Kooiweg in Buren wordt gewerkt van 12 tot en
met 14 oktober.

Vergunningen

Ballum: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van
een distrubutieleiding op een tracé langs de Smitteweg, de
Klaas Nobelweg, en de Miedeweg in Ballum 13-11-2021
Nes: Vitens N.V.: vergunning voor het aanleggen van een
hoofdleiding op een tracé langs de Miedenweg, het
Heringhiem, en de Polderweg in Nes 13-11-2021
Buren: Vitens N.V.: vergunning voor het aanleggen van een
hoofdleiding op een tracé langs de Paasduinweg en het
Tiemanshiem in Buren 13-11-2021
Ballum: Vitens N.V.: vergunning voor het aanleggen van een
hoofdleiding op een tracé langs de Smitteweg, de Klaas
Nobelweg, en de Miedeweg in Ballum 13-11-2021
Buren: N.V. Kabeltelevisie Noord-Oost Friesland: instemming
voor het aanleggen van een glasvezelkabel op een tracé
langs de Paasduinweg en het Tiemanshiem in Buren
13-11-2021

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.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Rixt van Doniastraat 7, 9163 GP: bouwen van een
aanbouw aan de woning 29-09-2021
Buren: Bosrand 106, 9164 LG: aanpassen van de tuin
29-09-2021

Nes: Burgemeester Waldastraat 20a, 9163 JC: wijzigen van
de bestemming van het bijgebouw 02-10-2021
Hollum: Pietje Miedeweg 6 en 6a, 9161 CK: snoeien en
kappen van de boomsingel 03-10-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Hollum: Eeuwe de Vriesstraat 2, 9161 CE: bouwen van een
aanbouw (gewijzigd plan t.o.v. reeds verleende vergunning)
12-11-2021

Kabels en leidingen
Buren: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van een
kabel (huisaansluiting) op een tracé langs de Pastoor
Scholtenweg in Buren 12-11-2021
Nes: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van een
distrubutieleiding op een tracé langs de Miedenweg, het
Heringhiem, de Commandeursstraat, en het Jelle Hansenpad
in Nes 13-11-2021
Buren: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van een
distrubutieleiding op een tracé langs de Paasduinweg en het
Tiemanshiem in Buren 13-11-2021
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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

