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Mededelingen
Openbare raadsvergadering vervalt
De raadsvergadering van maandag 15 april komt te
vervallen. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen
met de griffier, Jacqueline Metz, via telefoonnummer
(0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Bewonersavond ‘Langetermijnvisie
bereikbaarheid Ameland’ op 16 april
Hoe houden we Ameland bereikbaar in de toekomst? Dat is
een belangrijke vraag voor bestuurders, voor
Rijkswaterstaat en vooral voor de Amelanders zelf.
Rijkswaterstaat, provincie Fryslân, gemeente NoardeastFryslân en gemeente Ameland ontwikkelen samen een visie
op de bereikbaarheid van het eiland op de lange termijn.
We willen een duurzame, betrouwbare en
toekomstbestendige verbinding tussen Ameland en de
vaste wal. Input van u, de belangrijkste gebruikers van de
huidige veerverbinding, is daarbij onmisbaar.
We nodigen u van harte uit voor de bewonersavond
‘Langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland’ op dinsdag
16 april om 19.30 uur in de Burgemeester Waldaschool in
Nes. Tijdens deze avond blikken we kort terug op de vorige
bijeenkomst in september 2018 en kijken we samen met u
vooruit naar 2030. Graag gaan wij met u in gesprek over
onder meer het overzetten van auto’s, over het eventueel
scheiden van vracht- en personenvervoer, over de
vaarfrequentie enzovoort. Het wordt een boeiende avond.
U bent van harte welkom!

Leerlingenvervoer Ameland schooljaar
2019-2020
De gemeente Ameland heeft een regeling die
vervoerskosten voor naar schoolgaande leerlingen
vergoedt. U komt hiervoor in aanmerking als:
 Uw kind een school bezoekt voor (speciaal)
basisonderwijs die zich minimaal vier kilometer van
uw woning bevindt;
 Uw kind een school voor voortgezet speciaal onderwijs
bezoekt die op minimaal zes kilometer afstand van uw
woning staat.
De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de
afstand naar de school, de wijze van vervoer en het
inkomen van de ouders. Ook houden we rekening met de
dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling.
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U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de
vervoerskosten voor het schooljaar 2019-2020 tot uiterlijk
1 juni 2019 via een aanvraagformulier indienen. Het
aanvraagformulier kunt u vinden op www.ameland.nl en
kunt u verkrijgen bij het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis in Ballum. Meer informatie kunt u verkrijgen
via telefoonnummer (0519) 555 555.

Verordening Wmo gemeente Ameland
2016 gewijzigd
De gemeenteraad heeft op 25 maart 2019 de Verordening
Wmo gemeente Ameland 2016 gewijzigd vastgesteld. Deze
verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) 2015. De wijziging betreft artikel 11
en heeft te maken met de eigen bijdrage voor een
maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget. De
gewijzigde verordening ligt gedurende zes weken ter
inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis
in Ballum. De verordening kunt u ook vinden op
www.overheid.nl onder ‘Lokale wet- en regelgeving’. Wilt u
meer weten over de (gewijzigde) verordening Wmo
gemeente Ameland 2016? Neem dan contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

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

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
Van maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april wordt
er op Ameland gecollecteerd voor Nationaal Fonds
Kinderhulp.

Raadsinformatiesysteem voor informatie
over raads- en commissievergaderingen
De gemeente Ameland werkt sinds kort met een nieuw
raadsinformatiesysteem op www.ameland.nl voor het delen
van agenda’s en vergaderstukken van de Gemeenteraad, de
Raadscommissie en de Commissie Zorg: iBabs pro. Als
burger kunt u via dit raadsinformatiesysteem op de hoogte
blijven van de raads- en commissievergaderingen. Via de
link ‘Raadsinformatiesysteem’ op www.ameland.nl klikt u
de datum van een vergadering aan om inzage te verkrijgen
in de agenda en de vergaderstukken. De vergaderstukken
worden doorgaans tien dagen vóór de datum van de
vergadering in de kalender geplaatst.

iBabs pro als app
Het nieuwe raadsinformatiesysteem is ook als app
beschikbaar. De app ‘iBabs pro’ kunt u gratis downloaden
op uw iPad, tablet of smartphone. U kunt hier inloggen
met de volgende inloggegevens:
Site:
Inlognaam:
Wachtwoord:

Ameland
burger
burger

Heeft u vragen over het raadsinformatiesysteem? Dan kunt
u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Vergunningen

Kalender

Aangevraagde vergunningen

Woensdag 10 april

Omgevingsvergunningen
Nes: Torenstraat 11, 9163 JN: Verlengen van een

Donderdag 11 april

windscherm 27-03-2019
Nes: De Vleijen: Verleggen van de ruiterroute 27-03-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Inloopavond raadsfracties | 19.30 uur | gemeentehuis

Streekarchivaris | 8.30 – 16.00 uur | gemeentehuis

Dinsdag 16 april
Bewonersavond ‘Langetermijnvisie bereikbaarheid
Ameland’ | 19.30 – 21.30 uur | BWS

Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
Gemeentehuis gesloten

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Badweg 1, 9161 AT: Plaatsen van een dakkapel

Maandag 22 april (Tweede Paasdag)
Gemeentehuis en milieustraat gesloten

11-05-2019

Nes: Fostaland 42, 9163 JZ: Verbouwen/uitbreiden van
de woning 15-05-2019

Kabels en leidingen
Nes: Liander Infra N.V., vergunning voor het leggen van
een elektriciteitskabel (hoofdkabel) op een tracé langs
De Vleijen in Nes 17-05-2019
Buren: Liander Infra N.V., vergunning voor het leggen
van een elektriciteitskabel (hoofdkabel) op een tracé langs
de Veldweg in Buren 17-05-2019

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.
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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

