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Mededelingen
Openbare raadsvergadering
U bent van harte welkom bij de openbare
raadsvergadering op maandag 26 november in de raadzaal
van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u
ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconstructie Nes in volle gang
De wegwerkzaamheden in het centrum van Nes zijn in
volle gang! Wilt u op de hoogte blijven van het project?
Aannemer Schagen Infra geeft elke week een update via
de app Dorpscentrum Nes. U kunt deze app kosteloos
downloaden in de app- of playstore op uw telefoon. In de
app vindt u informatie over de planning, foto’s, een
enquête en een contactformulier. Vragen kunt u ook
stellen via ameland@schageninfra.nl.

Opening en mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Ingekomen stukken voor de raad tot en met
14 november 2018
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering
29 oktober 2018
Vaststellen Verordening gegevensverstrekking
Basisregistratie Personen 2018
Vaststellen Vangnetregeling 2018
Sluiting

De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen
met de griffier Jacqueline Metz via telefoonnummer (0519)
555 555 of jmetz@ameland.nl. Bij afwezigheid van de
griffier kunt u contact opnemen via griffie@ameland.nl.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 22 november aanwezig
in het gemeentehuis in Ballum.

Kunstmaand in het gemeentehuis
Tijdens de 22e editie van Kunstmaand Ameland exposeren
meer dan 100 kunstenaars uit binnen- en buitenland op
bijzondere locaties verspreid over het hele eiland. Ook het
gemeentehuis in Ballum is één van die vele locaties waar
tot en met 30 november kunst in allerlei vormen is te
bewonderen: schilderijen van Jan Epping, glaswerk van
Jeroen van de Brug, glaswerk van Jenny Ritzenhoff, foto’s
van Nadja Willems, mixed-media van Dick Keegstra en
schilderijen en tekeningen van Pieter Ploeger. U bent van
harte welkom!

Kalender
Donderdag 22 november

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis in december
Op woensdag 5 december, donderdag 6 december en
vrijdag 7 december wijzigen de openingstijden van het
gemeentehuis in Ballum. De openingstijden zijn als
volgt:

Woensdag 5 december
Geopend van 13.30 tot 16.00 uur

Donderdag 6 december
Gehele dag gesloten

Vrijdag 7 december
Gehele dag gesloten
Voor het melden van een overlijden of een geboorte
kunt u op vrijdag 7 december tussen 14.00 en 16.00
uur contact opnemen via telefoonnummer
06-29575765.

Streekarchivaris

Maandag 26 november
Openbare raadsvergadering
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Accommodatieverhuur tijdens Sunterklaas
Verhuurt u tijdens Sunterklaas uw accommodatie op
Ameland? Informeer uw gasten dan goed over de regels en
gebruiken van dit Amelander feest. Tijdens de
Sunterklaasdagen wordt bij de kaartverkoop voor de
veerboot informatie verspreid, waarnaar u uw gasten ook
kunt verwijzen.

Werkzaamheden opruimen NAM-locatie
Hollum

Ontwerp-omgevingsvergunning Tussen
Dijken in Hollum

Vanaf 19 november starten de voorbereidingen voor het
definitief opruimen van de NAM-locatie in de duinen nabij
de vuurtoren in Hollum. De werkzaamheden duren naar
verwachting tot april 2019. Meer informatie kunt u vinden
op https://www.nam.nl/nieuws/2018/werkzaamheden-opameland.html. De bewoners van de woningen aan de
transportroute worden door NAM nader geïnformeerd.

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:
 Bouwen van een woonhuis met drie woningen aan de
Tussen Dijken te Hollum (naast nummer 23). De
aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 7
februari 2018 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en
‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Jan Jacobsweg: bouwen van een woning
08-11-2018

Hollum: Zuiderlaan 3, 9161 AE: plaatsen van een
dakkapel 08-11-2018
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Hollum: De Meer 13, 9161 DP: toevoegen van de functie
verblijfsrecreatie 26-11-2018

Indienen zienswijze
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning,
bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen kunt u schriftelijke of mondelinge
zienswijzen indienen. De ontwerpbesluiten liggen
samen met de bijbehorende stukken ter inzage. Van
donderdag 22 november tot en met woensdag 2
januari 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 en in
het gemeentehuis in Ballum. Voor meer informatie of
het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met team Vergunningen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Evenementenvergunning
Ameland: Sporteiland, vergunning voor het organiseren
van de Ameland Adventurerun op zaterdag 15 december
2018 op Ameland 26-12-2018
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

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.
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Gemeente Ameland
Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum-Ameland
Postbus 22, 9160 AA, Hollum-Ameland
Tel. (0519) 555 555
Fax (0519) 555 59
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 - 16.30

