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Mededelingen
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
en milieustraat
Het gemeentehuis en de milieustraat zijn gesloten op
maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag).

Resultaten enquête nieuwe burgemeester
De resultaten van de enquête inzake het profiel voor een
nieuwe burgemeester voor de gemeente Ameland worden
in de loop van deze week bekendgemaakt aan de
gemeenteraad. Wij danken een ieder die de moeite heeft
genomen om de enquête in te vullen.
Met behulp van de resultaten van de enquête gaat de
gemeenteraad verder met het opstellen van de
profielschets. Deze profielschets wordt in een openbare
raadsvergadering op donderdag
20 juni om 19.30 uur aangeboden aan de Commissaris der
Koning, dhr. drs. A.A.M. Brok. De agenda van deze
openbare raadsvergadering kunt u vinden op de Gemeente
Info van 12 juni en 19 juni. Heeft u vragen over de
enquête of de procedure? Dan kunt u contact opnemen
met de griffier, Jacqueline Metz, via jmetz@ameland.nl of
telefoonnummer (0519) 555 555.

Wie verdient volgend jaar een lintje?
Voor een onderscheiding komen mensen in aanmerking die
zich jarenlang zonder eigenbelang en in alle
bescheidenheid hebben ingezet voor de samenleving. Kent
u iemand met bijzondere verdiensten voor de samenleving
die volgens u een lintje verdient? Dan kunt u deze persoon
voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding. U vult
hiervoor op www.lintjes.nl een formulier in. Dit formulier
moet volledig door u worden ingevuld en van de
benodigde informatie worden voorzien. Het formulier én
de bijlagen dient u uiterlijk op vrijdag 21 juni 2019 in bij
Ammie Kooiker in het gemeentehuis. Op de enveloppe
schrijft u duidelijk in de linkerbovenhoek 'Vertrouwelijk,
niet openen’. Ook kunt u het formulier mailen naar
akooiker@ameland.nl.
Na ontvangst van uw aanvraag zet de gemeente een
traject in werking om meer informatie bij verschillende
instanties te verkrijgen over de betreffende persoon,
waarna de aanvraag volgens de daarvoor bestaande
richtlijnen beoordeeld zal worden. Omdat een aanvraag
geheim moet blijven tot het moment van uitreiking mag
deze alleen bekend zijn bij de aanvrager en de
behandelaar van de aanvraag. Wilt u weten of de
verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke
Onderscheiding? Neem dan contact op met Ammie Kooiker
via telefoonnummer (0519) 555 555 of
akooiker@ameland.nl.
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Inspraak op ontwerp nieuwe
huisvestingsverordening
Op 27 mei 2019 heeft de gemeenteraad het ontwerp
vastgesteld van een nieuwe huisvestingsverordening.
Hierin staat onder andere dat bij de verdeling van
huurwoningen voorrang wordt gegeven aan personen met
een economische binding aan Ameland, vóór personen die
uitsluitend een maatschappelijke binding hebben.
Verder is voor koopwoningen de grens voor het vereiste
van een huisvestingsvergunning verhoogd van € 300.000
naar € 450.000.
De ontwerpverordening ligt voor inspraak ter inzage
gedurende de periode van 6 juni tot en met 17 juli 2019
bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. U kunt
de ontwerpverordening ook vinden op www.ameland.nl.
Wilt u tijdens deze periode een schriftelijke reactie geven?
Stuurt u deze dan uiterlijk 17 juli a.s. aan het college van
burgemeester en wethouders, postbus 22, 9160 AA
Hollum-Ameland. Wilt u liever mondeling reageren? Neem
dan vóór 17 juli a.s. contact op via telefoonnummer
(0519) 555 555 voor het maken van een afspraak.

Iets verloren of gevonden?
Heeft u iets verloren of gevonden op Ameland? U kunt dit
zelf registreren op www.verlorenofgevonden.nl. Gevonden
voorwerpen kunt u ook laten bewaren bij de gemeente.
Voor meer informatie over verloren of gevonden
voorwerpen kunt u contact opnemen via telefoonnummer
(0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Collecte Oranje Fonds
Van dinsdag 11 juni tot en met zaterdag 15 juni wordt er
op Ameland gecollecteerd voor het Oranje Fonds.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunning
Nes: Noorderweg 2, 9163 HR: Aanbrengen van
belettering 27-05-2019

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Ballum: Nesserweg 7, 9162 ES: Verbouw/renovatie van de
woning 06-07-2019

Sloopmelding
Nes: Kievitsweg 46, 9163 KB: Slopen van de
recreatiewoning 28-05-2019
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Evenementenvergunning
Ballum: Werkgroep Openluchtdienst Ballum: Vergunning
voor het organiseren van een openlucht kerkdienst op
zondag 28 juli 2019 in Ballum 10-07-2019
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.
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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

