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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 27 mei
U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering
op maandag 27 mei 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. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 15 mei
2019
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 maart
2019
5. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering
17 april 2019
6. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering 6 mei
2019
7. Voorstel bouw woning Tiemen Boelensweg in Buren
8. Voorstel inzake Huisvestingsverordening gemeente
Ameland 2019
9. Voorstel inzake krediet aankoop grond en bouwrijp
maken Smitteweg in Ballum
10. Voorstel inzake de Reglementen van Orde van de Raad
en de raadscommissies gemeente Ameland 2019
11. Voorstel inzake de Rechtspositie Raad-en
Commissieleden gemeente Ameland 2019
12. Voorstel inzake zienswijze begroting FUMO
13. Sluiting
De vergaderstukken vindt u op www.ameland.nl. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de griffier via
telefoonnummer (0519) 555 555 of griffie@ameland.nl.

Openingstijden en afvalinzameling
gewijzigd rond Hemelvaart
Het gemeentehuis is op donderdag 30 mei
(Hemelvaartsdag) en op vrijdag 31 mei gesloten. Voor het
melden van een overlijden of een geboorte kunt u op
vrijdag 31 mei tussen 10.00 en 11.00 uur contact
opnemen via telefoonnummer 06-29575765.
De milieustraat is op donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag)
gesloten. Ook de afvalinzameling wijzigt. Het restafval
wordt in Ballum en Hollum op woensdag 29 mei
ingezameld in plaats van op donderdag 30 mei. Het
restafval voor bedrijven wordt op vrijdag 31 mei
ingezameld.

Duurzaam Bouwloket
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Op dinsdag 4 juni is Antoine Maartens van het Duurzaam
Bouwloket weer op Ameland. Hij kan u helpen met al uw
vragen over energiebesparing en subsidieregelingen op dit
gebied. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken om
langs te komen op 4 juni? Neem dan gerust contact op via
telefoonnummer 06-26160892 of
antoine.maartens@urgenda.nl. Meer informatie vindt u op
www.duurzaambouwloket.nl.

Verkiezing Europees Parlement op 23 mei
Op donderdag 23 mei kunt u uw stem uitbrengen voor de
verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees
Parlement. In de gemeente Ameland staat het u vrij om in
elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan
stemmen. De stembureaus op Ameland zijn open van 7.30
tot 21.00 uur en bevinden zich op de volgende locaties:
 Gemeentehuis, Jelmeraweg 1, Ballum
 Dorpshuis ’t Wantij, Binnenweg 15, Buren
 Zorgcentrum De Stelp, Hidde Dirks Katstraat 4, Hollum
 Jaap Klaassen Hal, Schoolstraat 6, Nes
Gaat u stemmen, neem dan naast uw stempas ook een
geldig identiteitsbewijs mee. Voor deze verkiezing geldt
dat het identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen
mag zijn. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter
van het stembureau.
Heeft u vragen over deze verkiezing? Meer informatie kunt
u vinden op www.ameland.nl en verkrijgen in het
gemeentehuis bij Burgerzaken. U kunt ons bereiken via
telefoonnummer (0519) 555 555 of
burgerzaken@ameland.nl.

Enquête nieuwe burgemeester
De gemeenteraad van Ameland gaat op zoek naar een
nieuwe burgemeester en stelt voor deze vacature
binnenkort een profielschets op. De raad vraagt u, als
inwoner van Ameland, graag naar uw mening. Wat moet de
nieuwe burgemeester volgens u kunnen en welke
eigenschappen moet hij of zij hebben? Binnenkort kunt u
op de website van de gemeente Ameland een enquête
vinden. Door het invullen van deze enquête helpt u mee in
de zoektocht naar de nieuwe burgemeester van de
gemeente Ameland. Houd www.ameland.nl dus in de gaten.
De enquête kunt u tot 1 juni invullen. Heeft u hierover
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier,
Jacqueline Metz, via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

Tijdelijke verhuur herstructureringswoningen Badweg Hollum
De gemeente Ameland is voornemens om de leegstaande
of vrij te komen herstructureringswoningen aan de Badweg
in Hollum te verhuren aan een bedrijf op grond van een
Business-to-Business huurcontract. De woningen worden
tijdelijk verhuurd en de huurders genieten geen
huurbescherming. Door deze verhuurwijze wordt
ingespeeld op de behoefte aan personeelshuisvesting.
Geïnteresseerde bedrijven die voldoen aan de volgende
criteria kunnen zich inschrijven:
 Het bedrijf is gevestigd en/of verleent haar diensten
op Ameland en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel;
 Het bedrijf is bereid om een huurovereenkomst aan te
gaan tot 1 april 2020;
 Het bedrijf kan slechts één keer ingeschreven staan als
belangstellende;
 Inschrijving is mogelijk tot 27 mei 2019.

Een bedrijf dat voldoet aan de voornoemde voorwaarden
voor inschrijving kan zich per brief of e-mail inschrijven
bij de gemeente Ameland als belangstellende voor een
herstructureringswoning aan de Badweg. Voor nadere
informatie over de wijze van inschrijving verwijzen we u
naar www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Bijeenkomst over zorg op Ameland
Op woensdag 22 mei om 16.00 uur organiseren Thuiszorg
Het Friese Land en de gemeente Ameland de bijeenkomst
‘Een leven lang op Ameland - onze zorg’ in De Toel in Nes.
Deze bijeenkomst is voor cliënten van Thuiszorg Het Friese
Land, hun mantelzorgers en alle andere belangstellenden.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u helderheid over hoe de
(thuis)zorg op ons eiland is georganiseerd. U bent van
harte welkom!

Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan
‘Foppedunenweg-Duinlandsweg Buren’
(woningbouw)
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met
ingang van 23 mei 2019, gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan
‘Foppedunenweg-Duinlandsweg Buren’. Burgemeester en
wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de
wijzigingsbevoegdheid om twee bouwkavels te realiseren,
zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Buren’. Het ontwerp
wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de
bestemming ‘Agrarisch-Cultuurgrond’ in de bestemming
‘Tuin’ en ‘Wonen-1’ aan de Foppedunenweg te Buren,
kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummer 305
(deels). Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een
toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor
iedereen ter inzage. Ook kunt u de stukken raadplegen op
www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Afsluiting Zwaneplein op 25 mei
In verband met de finish van Rondje Ameland is het
Zwaneplein in Hollum op zaterdag 25 mei tussen 12.00 uur
en 18.00 uur tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Vergunningen
Aangevraagde vergunning
Omgevingsvergunning
Hollum: Badweg 4, 6, 8 en 10, 9161 AV: Wijzigen van de
bestemming in tijdelijk verhuur 09-05-2019

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Oliviershiem 7: Bouwen van een woning 26-06-2019
Nes: De Vleijen: Verleggen van de ruiterroute (legalisatie)
26-06-2019

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.


Indienen
zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzage
 een zienswijze indienen (tot en met 3 juli
ligging
 Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan
2019).

Burgemeester
en wethouders van Ameland, Postbus
22,9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het
indienen
van een mondelinge zienswijze kunt u

contact
opnemen
met de medewerkers van team

Vergunningen
via
telefoonnummer (0519) 555 555. De

tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties
worden betrokken bij de verdere besluitvorming door
burgemeester en wethouders.
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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

