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Mededelingen
Een gelukkig en gezond 2022
Burgemeester en wethouders wensen alle inwoners een mooi
kerstfeest en een gelukkig en gezond nieuwjaar toe. Helaas is het
ook dit jaar niet mogelijk om in het gemeentehuis een
nieuwjaarsreceptie te organiseren voor alle inwoners van Ameland.
Burgemeester Leo Pieter Stoel wil wel graag met u terugblikken op
het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Dat doet
de burgemeester via een videoboodschap die u aan het begin van
het nieuwe jaar kunt bekijken op www.ameland.nl.

Overlast? Vernielingen?
Ondervindt u tijdens oud en nieuw hinder van een vreugdevuur?
Bel dan 112. Zijn er onverhoopt vernielingen gepleegd op uw erf of
in uw buurt? Bel de politie: 0900-8844.

Carbidschieten
Carbidschieten is onder voorwaarden alleen toegestaan op vrijdag
31 december van 12.00 uur tot 18.00 uur op een aantal door het
college vastgestelde locaties en mits iemand hier uiterlijk 20
december melding van heeft gedaan. Carbidschieten zonder deze
melding en op andere, niet vastgestelde, locaties is niet
toegestaan. Daar wordt op toegezien. Als de coronamaatregelen
wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor het carbidschieten.

Extra vaccinatieronde op 30 december
Het ministerie heeft de boostercampagne versneld. Op donderdag
30 december komt de GGD voor een extra vaccinatieronde naar
Ameland. Inwoners tussen de 60 en 74 jaar kunnen dan een
boosterprik krijgen tegen het coronavirus. Als u hiervoor in
aanmerking komt, dan ontvangt u een uitnodigingsbrief van de
gemeente Ameland.

Collectieve zorgverzekering voor minima
Gewijzigde openingstijden
▪
▪

Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 31 december
(oudejaarsdag).
De milieustraat is gesloten op zaterdag 25 december (Eerste
Kerstdag) en zaterdag 1 januari (nieuwjaarsdag).

Jaarwisseling 2021/2022
De gemeente Ameland wenst iedereen een fijne en veilige
jaarwisseling. Om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten
verlopen, vragen wij uw medewerking:

Vuurwerkverbod
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog.
Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de
spoedeisende hulp in het ziekenhuis, in de huisartsenposten en
voor de handhavers. Daarom heeft het kabinet besloten dat ook dit
jaar - voor, tijdens en na de jaarwisseling van 2021-2022 - geen
knal- en siervuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. We
vertrouwen erop dat u zich houdt aan dit verbod. Overlast door
vuurwerk kunt u melden bij de politie via 0900-8844. Het tijdelijke
vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1
categorie, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Vreugdevuren
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Traditiegetrouw zien we dat er op verschillende plekken tijdens de
jaarwisseling vreugdevuren ontstaan in een vuurschaal of -ton voor
warmte en gezelligheid. Om onveilige situaties te voorkomen,
gelden de volgende regels:
▪ Alleen schoon en onbehandeld hout mag op het vuur worden
gelegd;
▪ Er mag geen vreugdevuur gemaakt worden op
gemeenschappelijk eigendom (o.a. straten en bermen). Dit om
schade te voorkomen en de hulpdiensten niet te blokkeren;
▪ Het ontsteken van autobanden, tuinmeubilair, matrassen en
ander (afval)materiaal is niet toegestaan en wordt
bekeurd. De rook en/of gassen die hierbij vrijkomen zijn zeer
schadelijk voor uw gezondheid en voor het milieu;
▪ Houd rekening met de windrichting en met omwonenden;
▪ Het maximale aantal personen nabij een vreugdevuur is
overeenkomstig de huidige regels van bezoek in coronatijd.
Grootschalige vreugdevuren, zoals op het strand, kunnen in het
kader van de coronaregels geen doorgang vinden.
Ook in het nieuwe jaar staan de medewerkers van de milieustraat
voor u klaar om uw afval in ontvangst te nemen.

Heeft u een laag inkomen en verwacht u veel zorgkosten in 2022?
Dan is de collectieve zorgverzekering AV Frieso, met een uitgebreid
vergoedingenpakket tegen een lage(re) premie, voor u een optie.
De gemeente Ameland betaalt een deel van de premie. Inwonende
kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend meeverzekerd. De
voorwaarden en meer informatie vindt u op www.ameland.nl.

We zijn benieuwd naar uw mening!
Vorig jaar startten we de campagne Welkom in onze wereld. Met
een duidelijk doel, namelijk het beschermen van de waarden en de
natuur van ons eiland. Heeft u de campagne voorbij zien komen?
Wat vond u ervan? En als er een vervolg komt op de campagne: wat
zou er volgens u volgend jaar anders moeten? We horen uw visie
graag! U kunt uw mening en ideeën delen op
www.liefdevoorameland.nl/jouwmening.
Sinds de coronacrisis zien we de toeristenstroom naar Ameland
veranderen. De druk op de natuur neemt steeds meer toe. We zijn
heel blij met alle bezoekers en willen tegelijkertijd de waarden van
ons eiland beschermen. Daarom zijn we gestart met Welkom in
onze wereld. Meer weten? Kijk dan op www.liefdevoorameland.nl.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buren-Veldweg,
2 woningen’ ter inzage
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 23
december 2021, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt
het ontwerpbestemmingsplan ‘Buren-Veldweg, 2 woningen’. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van
twee woningen aan de Veldweg in Buren, kadastraal bekend
gemeente Nes, sectie D, nummers 1895 en 1921. Het
ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een
verbeelding. De stukken kunt u inzien in het gemeentehuis
en kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en op
www.ameland.nl. Een ieder kan in de periode van 23 december
2021 tot en met 2 februari 2022 een zienswijze indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van
burgemeester en wethouders, postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor
meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555. De
tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden
betrokken bij de verdere besluitvorming door het college.

Woningen te huur in Buren en Nes

Aanvragen welkom voor CO2-compensatiefonds

De gemeente Ameland is na de zomer van 2021 gestart met de
bouw van 26 duurzame woningen. De oplevering van de woningen
is naar verwachting in april 2022. Het Gemeentelijk Woningbedrijf
Ameland (GWA) stelt deze woningen daarna beschikbaar voor
verhuur op de volgende locaties:
▪ Tiemanshiem in Buren: vier hoekwoningen met drie
slaapkamers en vijf tussenwoningen met twee slaapkamers
▪ Heringhiem in Nes: vier hoekwoningen met drie slaapkamers en
zeven tussenwoningen met twee slaapkamers

Het CO2-compensatiefonds van Wagenborg Passagiersdiensten is
weer open voor nieuwe aanvragen. Inwoners van Schiermonnikoog
en Ameland kunnen tussen 13 december 2021 en 16 januari 2022
projecten aandragen. Een aanvraagformulier vindt u op
www.ameland.nl.

Het GWA publiceert, naar verwachting, in februari 2022 de
onderstaande woningen op de Gemeente Info. Deze kunnen naar
verwachting per april 2022 worden verhuurd. U kunt hierop nu nog
niet reageren:
▪ Miedeweg in Ballum: twee hoekwoningen met drie slaapkamers
en vier tussenwoningen met twee slaapkamers
De hoekwoningen met drie slaapkamers worden bij voorkeur
toegewezen aan meerpersoonshuishoudens. Meer informatie over
de woningen in Buren en Nes, een situatieschets van de locaties,
woningplattegronden en geveltekeningen vindt u op
www.ameland.nl/wonen.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Noorderweg, sectie A, nr. 3170: bouwen van een berging
02-12-2021

Nes: Rixt van Doniastraat 7, 9163 GP: kappen van een boom
01-12-2021

Hollum: Burenlaan 39, 9161 AJ: kappen van een esdoorn 05-12-2021
Ballum: Reeweg 5, 9162 ED: plaatsen van een container voor een
brandstofcel 06-12-2021
Ballum: Valkenhoek 148a, 9162 TC: renoveren en verbouwen van de
recreatiewoning 06-12-2021
Buren: Veldweg, sectie D, nr. 1921: bouwen van een woning
09-12-2021

Energiezuinig
De woningen zijn duurzaam (o.a. aardgasvrij) en voldoen aan de
Bijna Energie Neutraal Gebouw-normen (BENG). Het bouwen van
BENG-woningen heeft vele voordelen maar brengt uiteraard wel de
nodige investeringen met zich mee. Deze investeringen zijn
doorberekend in de huur. De huur is hoger, maar de energielasten
zijn (afhankelijk van de leefstijl) beduidend lager.

Nes: Ballumerweg 30, 9163 GB: wijzigen gevel, realiseren extra
entree, plaatsen woonunits en creëren parkeerplaatsen 10-12-2021
Hollum: Fabrieksweg 4, 9161 CG: uitbreiden van Welkoop 11-12-2021
Hollum: Engelsmanhiem 55, 9161 DG: bouwen van een
fietsenberging 10-12-2021
Hollum: Badweg 45, 9161 AT: nieuwbouwen van een
recreatiewoning 13-12-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is
ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Geweigerde omgevingsvergunning
Buren: Tiemen Boelensweg 9, 9164 KP: bouwen van een tussenlid
tussen woning en schuur 21-01-2022

Verleende vergunningen
Huurprijzen woningen Buren - Tiemanshiem en Nes - Heringhiem

Omgevingsvergunningen

Toewijzing

Ballum: Klaverweide 307, 9162 SM: bouwen van een
recreatiewoning 24-01-2022
Buren: Bosrand 81, 9164 LG: verbouwen van de recreatiewoning 27-

De woningen worden toegewezen volgens het gewijzigde
Toewijzingsbeleid van het GWA. Als gevolg van deze wijziging
worden woningen met meer dan 160 huurpunten aangeboden aan
huishoudens met een jaarinkomen tot € 85.000,-, waarbij
huishoudens met een jaarinkomen tussen de inkomensgrens
(€ 45.014,- prijspeil 2022) en € 85.000,- 100% van de maximale
huurprijs betalen. Deze huishoudens moeten voldoen aan dezelfde
criteria als huishoudens met een jaarinkomen onder de
inkomensgrens. Woningen met minder dan 160 huurpunten worden
bij voorkeur toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen tot
de inkomensgrens.

Hoe komt u in aanmerking voor een woning?
Staat u ingeschreven als woningzoekende bij het Gemeentelijk
Woningbedrijf Ameland en heeft u belangstelling voor een van
deze woningen? Dan kunt u via www.ameland.nl/wonen of
schriftelijk reageren. U hoeft nu nog geen voorkeur voor een
bepaalde woning aan te geven. Als u een woning toegewezen krijgt,
wordt uw voorkeur gevraagd. Uw reactie dient uiterlijk
11 januari 2022 bij ons binnen te zijn. Reacties na deze datum
worden niet meegenomen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact
op 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

01-2022

Ballum: Roosduinen (rand Ballumerbos): uitbreiden van een
bestaande parkeerplaats 25-01-2022
Hollum: Pietje Miedeweg 8a, 9161 CK: uitbreiden van de stal met
een wagenberging 28-01-2022
Hollum: Tussen Dijken 27, 9161 BM: verbouwen van het pand met
constructieve wijziging 28-01-2022

Gedoogbeschikking schuilgelegenheid voor dieren
Hollum: Zuiderlaan, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G,
nr. 4360: plaatsen van een schutstal 25-01-2022

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, handtekening,
datum, een omschrijving en de motivering van uw bezwaar.
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

