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Mededelingen
Kerktoren Hollum in de steigers voor
restauratie
Dit najaar wordt de kerktoren aan de Oosterlaan in Hollum
grondig gerestaureerd. De restauratie is onderdeel van het
geplande onderhoud aan de toren. Bij deze restauratie
wordt onder meer een deel van metselwerk vernieuwd en
worden het voegwerk en het ankerwerk hersteld. De
westelijke topgevel wordt opnieuw opgemetseld en de
oostelijke topgevel gedeeltelijk. Daarnaast worden onder
meer de vloeren, de galmopeningen, de wijzerplaten, het
torenkruis en het gehele dak hersteld.
De werkzaamheden beginnen in week 35, direct na de
bouwvakvakantie. Met het oog op de krappe planning
worden al voor de bouwvak steigers geplaatst. Dit gebeurt
vanaf 22 juli. De aannemer, bouwbedrijf Dijkstra de Graaf
BV uit Engwierum, verwacht de restauratie in december af
te ronden. Daarna wordt ook de toren in Ballum
gerestaureerd. Hierover volgt te zijner tijd meer informatie.
De aannemer probeert de overlast voor omwonenden
zoveel mogelijk te beperken. Vragen, klachten of
opmerkingen over de restauratiewerkzaamheden? Dan kunt
u contact opnemen met bouwbedrijf Dijkstra de Graaf BV
via telefoonnummer 0511-408272.

Rookverbod en kampvuren Ameland
Het college van burgemeester en wethouders heeft op
2 juli 2019 besloten om een rookverbod in te stellen voor
de periode 1 mei tot en met 14 september. Het is namelijk
niet wenselijk dat er gerookt wordt in natuurgebieden. In
het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide,
en/of gras(duinen) de kans op natuurbrand toeneemt bij
droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes
zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden, maar
ook bij minder droge periodes is het risico hoger dan in
andere gebieden. De laatste jaren komt het steeds vaker
voor dat de Veiligheidsregio fase 2 (extra alert) afkondigt
voor natuurbrandrisico. Met het instellen van een
structureel rookverbod voor een langere periode hoeft er
niet telkens een afweging te worden gemaakt over het wel
of niet instellen van een rookverbod.
Het is ook verboden om in de openlucht afvalstoffen te
verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of
te hebben. Dit wordt ook wel het stookverbod genoemd.
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Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen voor
het aanleggen van kampvuren op het Noordzeestrand en
heeft in dit verband besloten om jaarontheffingen te
verlenen aan bestaande ontheffinghouders en overige
professionele recreatieondernemers die bedrijfsmatige
activiteiten op het strand ontplooien, maar geen
ontheffingen meer te verlenen aan individuele burgers. De
afgelopen en mogelijk toekomstige droge zomers
(veiligheid) en de duurzaamheidsgedachte (milieu) dragen
bij in de overwegingen van het college.

Vacatures
Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten voor
de functies van:

Coördinator
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland (m/v)
36 uur p/w

Medewerker klantcontacten
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland (m/v)
21,6 uur p/w
Meer weten of solliciteren?
Kijk dan op www.werkeninfriesland.nl.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 25 juli aanwezig in het
gemeentehuis in Ballum.

Informatieplicht energiebesparing voor
bedrijven
Per 1 juli 2019 geldt voor de bedrijven en instellingen een
informatieplicht energiebesparing. Die houdt in dat
bedrijven bij de overheid moeten opgeven welke
energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Hoe
zit dat precies?
Verbruikt uw bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000
kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan bent u
volgens de Wet milieubeheer verplicht om
energiebesparende maatregelen te nemen als die een
terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Er is per
bedrijfstak een lijst met besparingsmaatregelen waarvoor
dat geldt. De besparingsplicht geldt al langer, maar nu
komt daar dus de informatieplicht bij. Gemeenten hebben
de taak te controleren of bedrijven zich aan de
verplichting houden.
Het rapporteren van uw energiebesparende maatregelen
kan via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (www.rvo.nl). Energieadviseurs kunnen
ondernemers desgewenst helpen bij het aanleveren van de
gevraagde gegevens.

Vossenjachten in centrum van Nes
Sinds jaar en dag worden in het centrum van Nes
vossenjachten, een buitenspel met verklede begeleiders,
georganiseerd door en voor Duitse groepen kinderen die
op kamp op Ameland zijn. Met een vossenjacht wordt de
druk op het centrumgebied van Nes verhoogd. In dit
voorjaar heeft de gemeente Ameland daarom een goed
gesprek gevoerd met het Pastoralteam en zijn er heldere
afspraken gemaakt om de vossenjachten in goede banen te
leiden. Wij hebben extra aandacht gevraagd voor de
medeweggebruikers en het naleven van de normale
gedrags- en verkeersregels tijdens de vossenjachten. Deze
zomer worden er drie vossenjachten op zondagmiddagen
tussen 14.00 uur en 17.00 uur georganiseerd: 21 juli,
4 augustus en 18 augustus.

Vergunningen

Wegafsluitingen
Voor een braderie op donderdag 18 juli in het centrum van
Buren worden de volgende wegen vanaf 07.00 tot 22.00 uur
afgesloten voor verkeer: Hoofdweg, Strandweg vanaf de
Paasduinweg, Kooiweg vanaf Tiemen Boelensweg en Esther
Meindertsstraat vanaf Fabriekspad. Tijdens ringsteken is het
Fabriekspad van 18.30 tot 21.00 uur afgesloten voor verkeer.
Voor een zomermarkt op woensdag 24 juli 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, het
Kerkplein, Van Heeckerenstraat en Rixt van Doniastraat.

Ter inzagelegging
ontwerpbestemmingsplan Ballum –
Camminghastraat 16
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met
ingang van 18 juli 2019, gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ballum
– Camminghastraat 16’. Het ontwerpbestemmingsplan
heeft betrekking op de vervanging van de bestemming
‘Recreatie – dagrecreatie' door de bestemming ‘Horeca’ aan
de Camminghastraat 16 te Ballum, kadastraal bekend
gemeente Ballum, sectie G, nummer 721. Met het
bestemmingsplan wordt een hotel planologisch mogelijk
gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan 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.

een deel van de woning 02-07-2019
Hollum: Westerlaan 33a, 9161 AN: Wijzigen van het
gevelkozijn 04-07-2019
Hollum: De Blieke 17, 9161 CW: Verbouwen van de
recreatiewoning 05-07-2019
Ballum: Nesserweg 18, 9162 ET: Verbouwen
kampeerboerderij tot studio’s en appartementen 07-07-2019
Nes: Schoolstraat: Bouwen van fysio- en manuele therapie
05-07-2019

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum erbij staat.

Rectificatie:
Ten onrechte gepubliceerd
Hollum: Oosterlaan 18, 9161 AC: Aanbouw aan de
woning en plaatsen dakkapellen 27-06-2019

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Oosterlaan 7, 9161 AB: Plaatsen van een
dakraam 21-08-2019
Ballum: Reeweg 4, 9162 ED: Bouwen van een opslagloods
21-08-2019

Indienen zienswijze
Een ieder kan tijdens de periode van ter inzagelegging
zienswijzen indienen tot en met 28 augustus 2019.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester
en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum.
Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen via het
telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende
schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij
de verdere besluitvorming door Burgemeester en
wethouders.

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

Op 31 juli en 14 augustus is er geen zitting van de lokale
welstandscommissie Hûs en Hiem. Aanvragen kunnen
worden behandeld bij de welstandscommissie in
Leeuwarden.

Week 29

Omgevingsvergunningen
Buren: Kooiweg 6, 9164 KM: Wijzigen bestemming voor

Evenementenvergunningen
Buren: Stichting Midzomerfeest: Vergunning voor het

Openbare vergaderingen Hûs en Hiem
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Aangevraagde vergunningen

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

organiseren van het Midzomerfeest op zaterdag 27 juli
2019 op het oude trainingsveld van voetbalvereniging Geel
Wit aan het Vrijewilpad in Buren 21-08-2019
Nes: Stichting ’t Rôggefeest: Vergunning voor het
organiseren van het Rôggefestival op vrijdag 2 augustus
2019 in het dorpscentrum en op een afgesloten
festivalterrein aan de rand van het dorp Nes 22-08-2019

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

