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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering op
3 juni
U bent van harte welkom bij de openbare
raadscommissievergadering op maandag 3 juni om 19.30
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De
vergadering kunt u rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen vanuit het college
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van
burgemeester en wethouders
5. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
6 mei 2019
6. Voorstel inzake bestemmingsplan De Hagen in Hollum
7. Voorstel inzake leden bestuurscommissie Openbaar
Primair Onderwijs gemeente Ameland
8. Voorstel inzake beleidsnotitie “Samen slim op weg naar
de energie van de toekomst!”
9. Voorstel inzake Jaarverslag gemeente Ameland 2018
10. Voorstel inzake Kadernota gemeente Ameland 2019
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
12. Sluiting
De agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl in het raadsinformatiesysteem. Heeft u
vragen over deze vergadering? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Openbare raadscommissievergadering
Zorg op 3 juni
Na de openbare raadscommissievergadering op maandag
3 juni vindt de openbare raadscommissievergadering Zorg
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. U
bent van harte welkom. Deze vergadering kunt u ook
rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Mededelingen vanuit het college op het gebied van het
Sociaal Domein
3. Definitief vaststellen van de agenda
4. Vragenhalfuurtje aan de wethouder Sociaal Domein
5. Vaststellen besluitenlijst Raadscommissievergadering
Zorg van 18 maart 2019
6. Rapporten Taskforce Jeugd
7. Sluiting
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De agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Heeft u vragen over deze vergadering?
Dan kunt u contact opnemen met de griffier, Jacqueline
Metz, via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@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? Door het invullen
van de enquête op www.ameland.nl helpt u mee in de
zoektocht naar de nieuwe burgemeester van de gemeente
Ameland. Invullen kan tot 1 juni 2019. Heeft u hierover
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier,
Jacqueline Metz, via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@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 30 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.

Uitslag Europese Verkiezing
Donderdag 23 mei was de dag van de verkiezing voor de
Nederlandse leden van het Europees Parlement. De
(voorlopige) uitslag van deze verkiezing in de gemeente
Ameland is op zondagavond 26 mei bekendgemaakt. Deze
uitslag kunt u vinden op www.ameland.nl. Heeft u vragen
over deze verkiezing? Neem dan contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555 of
burgerzaken@ameland.nl.

Duurzaam Bouwloket
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.

Wegafsluiting
Op zaterdag 1 juni organiseert Dorpsbelang Ballum
ringsteken in en rond de Camminghastraat in Ballum.
Tijdens het ringsteken is een gedeelte van de
Camminghastraat, vanaf de kruising met de Smitteweg tot
aan de kruising met de Nesserweg, van 18.30 tot 21.00
uur afgesloten voor verkeer. Ook een deel rond het
plantsoen aan de Gerrit Kosterweg is afgesloten voor
verkeer van 18.30 tot 21.00 uur.

Vergunningen

Wegafsluiting
Voor een voorjaarsmarkt op woensdag 5 juni in het centrum
van Nes worden de volgende wegen vanaf 07.00 tot 17.00
uur afgesloten voor verkeer: Reeweg voorbij het
politiebureau, Torenstraat tot aan de Spar, Kerkstraat,
Kerkplein, Van Heeckerenstraat en Rixt van Doniastraat.

Vaststelling wijzigingsplan ‘Pastoor
Scholtenweg – Buren’
Burgemeester en wethouders van Ameland maken,
ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat het college bij besluit van 14 mei 2019
het wijzigingsplan ‘Pastoor Scholtenweg – Buren’ heeft
vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het
wijzigen van een agrarische bestemming in een
woonbestemming, om zo de bouw van een woning
mogelijk te maken aan de Pastoor Scholtenweg te Buren,
kadastraal bekend gemeente Nes, sectie F, nummer 798 en
nummer 799 (gedeeltelijk).
Het wijzigingsplan ‘Pastoor Scholtenweg – Buren’ en de
daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 30 mei
2019 tot en met het einde van de beroepstermijn ter
inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het
bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op
www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Een
belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college
naar voren heeft gebracht, kan vanaf 30 mei 2019
gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit
tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke
bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is
geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
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Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Reeweg 4, 9162 ED: Bouwen van een AHPD
vergister 16-05-2019

Hollum:

Oranjeweg 10, 9161 CC: Bouwen van een
berging 17-05-2019

Nes:

Lijnbaan 3, 9163 HN: Verwijderen wand / wijzigen
constructie 17-05-2019

Nes:

Strandweg 52, 9163 GN: Uitbouw aan
recreatiewoning 17-05-2019

Hollum:

Jan Roepespad 4, 9161 CT Hollum: Tijdelijk
plaatsen van units 20-05-2019

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Nes: Torenstraat 11, 9163 HD: Verlengen van het
windscherm 03-07-2019

Evenementenvergunningen
Hollum: Stichting Muzikaal Bootwateren: Vergunning
voor het organiseren van Muzikaal Bootwateren op
zaterdag 15 juni 2019 in het centrum van Hollum
04-07-2019

Ameland: Amelander Avondvierdaagse: Vergunning voor
het organiseren van de Amelander Avondvierdaagse van
maandag 8 juli tot en met donderdag 11 juli 2019 in en
rond de vier dorpen op Ameland 04-07-2019
Ameland: Stichting Friesland Beweegt: Vergunning voor
het organiseren van een Waddentrip Haveneditie op
dinsdag 30 juli 2019 en een Waddentrip Strandeditie op
zondag 4 augustus 2019 op Ameland 04-07-2019

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt
in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde
beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de
werking van het besluit niet.

Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een
voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient
geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter
attentie van de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn
wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

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.

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

Bezwaar maken

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

