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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
U bent van harte welkom bij de openbare
raadscommissievergadering op maandag 7 januari om
19.30 uur 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.
8.
9.

Opening
Mededelingen vanuit het college
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van
burgemeester en wethouders
Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 10
december 2018
Voorstel verklaring van geen bedenkingen voor de
aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een
woning aan de Jan Jacobsweg in Hollum
Voorstel Wijzigen Plaatselijke Verordening gemeente
Ameland 2018
Voorstel inzake verkoopvorm en transactieprotocol
Eneco
Sluiting

De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan 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
Jacoba Oud griffie@ameland.nl.

Inloopavonden raadsfracties op afspraak
Met ingang van januari 2019 zijn de inloopavonden voor
raadsfracties, doorgaans op de tweede woensdag van de
maand, op afspraak. Dit om te voorkomen dat er lange
wachttijden zijn alvorens u een fractie kunt spreken.
De inloopavonden worden van te voren aangekondigd op
de Gemeente Info. Wij verzoeken u, indien u één of
meerdere fracties op die avond wenst te spreken, uiterlijk
de dinsdag daarvoor een afspraak te maken bij de griffier
Jacqueline Metz via jmetz@ameland.nl of
griffie@ameland.nl. U kunt ook bellen naar
telefoonnummer (0519) 555 555.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Ameland
Het college van burgemeester en wethouders nodigt
inwoners, ondernemers, verenigingen en andere
belangstellenden van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Ameland op dinsdag 8 januari om 16.00
uur in het gemeentehuis in Ballum. We hopen u te mogen
begroeten!

Kerstboom opgeruimd?
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In de week van 7 januari zamelen we kerstbomen in. De
kerstbomen die volgende week in de bermen liggen,
worden afgevoerd.

Nieuwe beleidsregels voor reclame en
voor terrassen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op
18 december 2018 de nieuwe Nota reclamebeleid
gemeente Ameland 2018 en de nieuwe Nota
terrassenbeleid gemeente Ameland 2018 vastgesteld. De
bestaande beleidsregels uit 2010 en 2011 zijn daarbij
komen te vervallen.
In deze beleidsregels wordt omschreven welke criteria het
college hanteert bij het beoordelen van
(vergunningaanvragen voor) reclame-uitingen en terrassen.
De nieuwe nota’s zijn qua taalgebruik gemoderniseerd en
ze zijn aangepast aan wijzigingen in de wetgeving
gedurende de afgelopen jaren. Er zijn geen grote
inhoudelijke aanpassingen in het beleid gekomen.
De nieuwe beleidsregels kunt u inzien in het gemeentehuis
in Ballum en kunt u vinden op www.ameland.nl.

De Ping-consulent helpt u bij uw
financiën
Heeft u moeite met de administratie van uw financiën? Of
heeft u schulden? Onze consulent Berend Veen van Ping
(persoonlijk financieel advies) kan u helpen. De consulent
kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij het opzetten van een
goede privéadministratie, bij het aanvragen van
inkomensondersteunende regelingen of bij het regelen van
schuldhulpverlening. De Ping-consulent houdt iedere
eerste woensdag van de maand spreekuur in het
gemeentehuis op Ameland. In januari is hij er niet op de
eerste woensdag, maar op woensdag 9 januari. Wilt u meer
weten? Dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer(0519) 555 555 of u kunt zich melden bij
het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Klein Vaarwaterweg 14, 9164 MA: renoveren van
het toiletgebouw 12-12-2018
Hollum: Westerlaan: bouwen van een woning 12-12-2018
Nes: perceel F 429, werkzaamheden ten behoeve van een
telecomverbinding 19-12-2018
Hollum: Lombokweg 2, 9161 CL: plaatsen van een
berging 17-12-2018
Hollum: Oranjeweg 46, 9161 CC: uitbreiden van de
recreatiewoning 20-12-2018

Nes: Achterdijken 82, 9163 JV: bouwen van een loods
20-12-2018

Nes:

Reeweg 17, 9163 GT: renoveren van het dak

21-12-2018

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

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Engelsmanhiem 68 en 69, 9161 DG: veranderen
van twee recreatiewoningen (wijziging eerder verleende
vergunning) 30-01-2019
Nes: Kievitsweg 9, 9163 KA: bouwen van een
recreatiewoning 30-01-2019

Evenementenvergunning
Sporteiland: vergunning voor het organiseren van MTB
Ameland op zaterdag 9 maart en zondag 10 maart 2019 op
Ameland 30-01-2019
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande
omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen
zienswijzen ingebracht. Het college heeft de volgende
omgevingsvergunning verleend op 20 december 2018:


Bochtafsnijding in de vloedgeul tussen Holwerd en
Ameland ten behoeve van de verbetering van de
vaarroute tussen Holwerd en Ameland. De aanvraag
omgevingsvergunning is binnengekomen op 29 juni
2018 en betreft de activiteiten ‘Werk of
werkzaamheden uitvoeren’ en ‘handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening’.

Beroep

Kennisgevingen verlengen
beslistermijn
Nes: Oosterdunen en de Pollen: tijdelijke zandopslag
19-02-2019

Buren: Bosrand 91, 9164 LG: bouw recreatiewoning
30-01-2019

Nes: Vermaningspad 2, 9163 JD: kappen van een boom 1202-2019

Voor deze aanvragen heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
staat achter de aanvraag.

De verleende vergunning met bijbehorende stukken
liggen ter inzage in het gemeentehuis vanaf 3 januari
2019. Tot uiterlijk 13 februari 2019 kan door
belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest een zienswijze in te dienen, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuwarden, sector bestuursrecht, Postbus 1702, 8901
CA Leeuwarden. U kunt de vergunning met bijlagen ook
vinden op www.ameland.nl. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555
555.

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 daarbij 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
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

