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Mededelingen
Inloopavond raadsfracties op 13 februari
Woensdag 13 februari bent u van harte welkom op de
inloopavond van de raadsfracties. Alle fracties van de
politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig.
Als u één of meerdere fracties wilt spreken, kunt u tot
uiterlijk dinsdag 12 februari een afspraak maken bij de
griffier via jmetz@ameland.nl of griffie@ameland.nl. De
griffie is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0519)
555 555.

Aangifteformulieren forensenbelasting/
toeristenbelasting 2018 verzonden
Op 24 januari 2019 zijn de aangifteformulieren
forensenbelasting/toeristenbelasting 2018 verzonden.
Dit formulier is voor ons een hulpmiddel om de definitieve
aanslag over 2018 vast te stellen. Nadere informatie treft
u aan op de achterkant van het aangiftebiljet. Wij
verzoeken u vriendelijk om dit formulier vóór 8 februari
2019 terug te sturen naar: Gemeente Ameland, t.a.v. Team
Belastingen, Antwoordnummer 1870, 9100 VH Hollum. U
kunt het formulier ook inscannen en met de gevraagde
gegevens per e-mail verzenden naar
belastingen@ameland.nl.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 14 februari aanwezig
in het gemeentehuis in Ballum.

Woning te huur
De woning De Worteltuin 46 in Nes is per 1 maart 2019
beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt over twee
slaapkamers. De huur bedraagt € 487,50 per maand,
exclusief € 22,69 servicekosten per maand.
Een tekening en een foto van de woning kunt u vinden op
www.ameland.nl/wonen. Staat u ingeschreven als
woningzoekende bij de gemeente Ameland en heeft u
belangstelling voor deze woning? Dan verzoeken wij u
vriendelijk schriftelijk te reageren. U kunt uw
belangstelling ook kenbaar maken via bovengenoemde link.
Uw reactie dient uiterlijk dinsdag 12 februari bij ons
binnen te zijn. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Kalender
Woensdag 13 februari
Inloopavond raadsfracties

Woensdag 13 februari
Voetbalactiviteiten bij BWS: Doe je mee?
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Donderdag 14 februari
Streekarchivaris

13 februari: Schoolplein BWS wordt
omgetoverd tot voetbalpark
Als Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-gemeente
moedigt de gemeente Ameland de jeugd aan om te
bewegen. Onder de noemer van ‘Gratis bewegen, iedereen
scoort’ wordt het plein van de Burgemeester Waldaschool
(BWS) in Nes op woensdag 13 februari van 12.30 tot 16.30
uur omgetoverd tot een spectaculair voetbalpark. Zo is er
onder meer een groot opblaasbaar dartbord om je precisie
te testen, een snelheidsparcours om je dribbel te
verbeteren en de nieuwste voetbalinnovatie ‘ICON Q’. Ook
wereldkampioen pannavoetbal Jeand ‘EasyMan’ Doest,
komt deze middag naar Ameland voor een potje
pannavoetbal. Wethouder Ellen Bruins Slot trapt de
sportieve middag af.
De voetbalactiviteiten worden georganiseerd door de
buurtsportcoaches, de scholen en de voetbalverenigingen
van Ameland en worden gefinancierd door de gemeente
Ameland. De activiteiten zijn gratis toegankelijk voor jong
en oud. Iedereen is welkom!

Energieadvies voor uw woning na
warmtescan
De Amelander Energie Coöperatie (AEC) gaat de komende
weken op pad met een warmtebeeldcamera om
warmtescans te maken van woningen. Amelanders die
belangstelling hebben voor een warmtescan van hun
woning, kunnen dit aanvragen bij de AEC. De eerste
honderd warmtescans zijn kosteloos dankzij een subsidie
van de Duurzame Wadden. De gemeente Ameland
ondersteunt het initiatief.
Warmtebeelden van woningen en bedrijfsgebouwen zijn
een handige manier om warmteverlies in beeld te brengen.
De beelden geven precies aan welke isolatiemaatregelen
voor de betreffende woning het meeste effect hebben. Ook
kunnen de warmtebeelden helpen bij het oplossen van
vocht- en tochtproblemen. Bij iedere scan wordt een
terugkoppeling met een energieadvies gegeven. Bent u
geïnteresseerd in een kosteloze warmtescan? Dan kunt u
contact opnemen via info@amelandenergie.nl of
telefoonnummer 06-20932705. De aanvragen worden op
volgorde van binnenkomst behandeld.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen

Verlengen beslistermijn
Nes: Torenstraat 11, 9163: Verlengen van terrasscherm en
plaatsen zonnescherm
De nieuwe uiterste beslisdatum is 9 maart 2019.

Omgevingsvergunningen
Nes: Burgemeester Waldastraat 6, 9163 JC: Bouwen van
een berging 28-01-2019
Ballum: Nesserweg 7, 9162 ES: Renoveren van het dak
29-01-2019

Ballum: Nesserweg 7, 9162 ES: Verbouwen van de woning

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Jan Jacobsweg in Hollum: Bouwen van een

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

woning 12-03-2019
Nes: Vermaningspad 2, 9163 JV: Kappen van een boom
(walnoot) 09-03-2019
Nes: Zwarteweg 19, 9163 KC: Bouwen van een
recreatiewoning 13-03-2019

Sloopmeldingen
Nes: Achterdijken 82, 9163 JV: Slopen van een

Evenementenvergunning
Buren: Recreatieoord Klein Vaarwater: Vergunning voor

bedrijfsgebouw 24-01-2019
Nes: Zwarteweg 19, 9163 KC: Slopen van een
recreatiewoning 24-01-2019
Hollum: Fabrieksweg 4, 9161 CG: Verwijderen van asbest

Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

29-01-2019

24-01-2019

Ballum: Smitteweg 9 en 11, 9162 EC: Verwijderen van
asbest 29-01-2019

Melding gesloten bodemenergiesysteem
Buren: Helmweg 20, 9164 LR: Aanleg gesloten
bodemenergiesysteem buiten inrichtingen 24-01-2019
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Melding schuilgelegenheden voor dieren
Hollum: Oranjeweg: Plaatsen van een schutstal 24-01-2019
Het college heeft deze melding in het kader van de
Beleidsnotitie ‘Schuilgelegenheden voor dieren van
hobbyboeren en het plaatsen van opstallen bij
groentetuintjes’ geaccepteerd.

het organiseren van de Klein Vaarwater Wandeltocht op
zaterdag 13 april 2019 op Ameland 09-03-2019

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.

Openbare vergadering Hûs en Hiem
Elke twee weken (oneven weken) is er op woensdagmiddag
in het gemeentehuis een openbare vergadering van de
welstandscommissie Hûs en Hiem. Voor de agenda
verwijzen we u naar www.ameland.nl.

Indienen zienswijze
Tegen een melding schuilgelegenheid voor dieren
kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze
indienen. Het ontwerpbesluit ligt samen met de
bijbehorende stukken ter inzage tot de datum die
achter het ontwerpbesluit vermeld staat. Tot deze
datum kunt u schriftelijke en mondelinge zienswijzen
indienen. Wilt u daarbij aangeven op welke
onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze
betrekking heeft? Voor meer informatie of het
indienen van een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen 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

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

