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Mededelingen
Koning Willem-Alexander op Ameland
Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag 27 maart op
Terschelling en Ameland een werkbezoek gebracht aan zes
burgerinitiatieven en coöperaties die zich kenmerken door
duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.
Burgemeester Gerard van Klaveren ontving en begeleidde
Koning Willem-Alexander op Ameland. Het bezoek verliep
in ongedwongen sfeer.

Tot slot bezocht Koning Willem-Alexander de coöperatieve
vereniging Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren. Deze
coöperatie is ongeveer 70 jaar geleden ontstaan uit een
samenwerking van agrarische bedrijven die zich met hun
nevenactiviteiten richten op toerisme. De huidige
coöperatie telt 108 leden en beheert een gebied van 45
hectare met een breed aanbod aan accommodaties. Klein
Vaarwater heeft de ambitie om binnen tien jaar
energieneutraal te zijn. Momenteel werkt Klein Vaarwater
samen met andere partijen aan een warmtenet, dat in de
toekomst een belangrijke rol kan spelen bij de
verduurzaming van het hele eiland.

Bij aankomst op Ameland bezocht Koning WillemAlexander eerst Zonnepark Ameland. De 23.000 panelen op
dit park produceren op jaarbasis genoeg elektriciteit voor
alle Amelander huishoudens. Het zonnepark is een
initiatief van de Amelander Energie Coöperatie AEC,
energiebedrijf Eneco en de gemeente Ameland.

Foto’s van het bezoek, gemaakt door Jantina Scheltema
(Amelandfoto), vindt u op de facebookpagina van de
gemeente Ameland (facebook.com/gemeente.ameland). De
link naar het fotoalbum vindt u ook op www.ameland.nl.

In Hollum werd vervolgens een bezoek gebracht aan een
juttersschuur van één van de leden van Juttervereniging
Ameland. De vereniging telt zo’n 330 leden en is in 1991
opgericht. Sinds jaar en dag zijn de jutters op het eiland
betrokken bij het schoonhouden van het Amelandse
strand. In de jutterschuur bekeek de Koning enkele
vondsten en sprak hij met diverse betrokkenen over de
recente ervaringen na het overboord slaan van de
containers van het schip MSC Zoë. In de nasleep van dit
incident mobiliseerden de jutters mensen en materieel en
werkten zij intensief samen met de gemeente en de
hulpdiensten.

Inloopavond raadsfracties op 10 april
Woensdag 10 april bent u van harte welkom op de
inloopavond van de fracties. Alle fracties van de politieke
partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig. Wilt u
één of meerdere fracties spreken? Dan kunt u tot uiterlijk
dinsdag 9 april een afspraak maken bij de griffier via
jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 11 april aanwezig in
het gemeentehuis op Ameland.

Woning te huur
De woning Schoolstraat 1a in Hollum is per 1 mei 2019
beschikbaar voor verhuur. De woning heeft drie
slaapkamers. De huurprijs bedraagt € 701,25 per maand.
De woning wordt bij voorkeur toegewezen aan een
meerpersoonshuishouden. Een tekening en een foto van de
woning kunt u vinden op www.ameland.nl/wonen.
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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 9 april bij ons
binnen te zijn. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Nieuw raadslid en nieuwe
schaduwfractieleden beëdigd
Op maandag 25 maart nam in de openbare
raadsvergadering raadslid Andries Metz afscheid van de
gemeenteraad van Ameland. Vanwege het vertrek van
Andries Metz werd voor AmelandEén William de Jong als
nieuw raadslid beëdigd door burgemeester Gerard van
Klaveren. In de schaduwfractie zijn voor AmelandEén
Martijn Boelens en Didi Koudijs-Baars beëdigd.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Nesserweg 1, 9162 ES: Realiseren van
toegangsdeur 21-03-2019
Ballum: Smitteweg 6, 9162 EC: Bouwen van een loods
28-03-2019

Hollum: Fenneweg 1, 9161 DB: Plaatsen van een
dakkapel en wijzigen van gevels 22-03-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Sloopmelding
Nes: Kievitsweg 9, 9163 KA: Slopen van een
recreatiewoning 22-03-2019
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verlengen beslistermijn
Buren: Binnenduinweg 1, 9164 LN: Bouwen van een
recreatiewoning
De nieuwe uiterste beslisdatum is 14 mei 2019.

Verleende vergunning
Evenementenvergunning
Ameland: VVV Ameland, vergunning voor het organiseren
van Klassiekerweekend Ameland van vrijdag 5 april tot en
met zondag 7 april 2019 op Ameland 07-05-2019

Bijeenkomst begeleid wonen op 10 april
Op woensdag 10 april organiseren we een bijeenkomst over
begeleid wonen op Ameland. Bent u geïnteresseerd? Dan
nodigen we u van harte uit om op woensdag 10 april om
19.30 uur naar Ons Hol in Hollum te komen. U kunt zich
aanmelden via gebiedsteam@ameland.nl.

Wegafsluitingen op 6 april in Nes
In verband met de klassiekerrit van het Klassiekerweekend
Ameland zijn op zaterdag 6 april 2019 van 13.30 uur tot
uiterlijk 18.00 uur de volgende wegen in Nes tijdelijk
afgesloten voor verkeer: Reeweg, Van Heeckerenstraat,
Burgemeester Waldastraat, Rixt van Doniastraat en
Torenstraat. De deelnemende klassieke auto’s mogen
gedurende deze tijd parkeren op de bovengenoemde
wegen.
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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

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.

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

