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Mededelingen
Vacature

Belastingtarieven voor 2020
De raad heeft op 24 juni 2019 de Kadernota 2019
vastgesteld. In deze Kadernota worden de ambities van
gemeente Ameland weergegeven op het gebied van onder
meer wonen (bouw 40 huurwoningen), ouderenhuisvesting
(plannen nieuwbouw De Stelp) en recreatie en toerisme
(tweede fase fietspaden, revitalisatie jachthaven).
Mede om deze ambities uit te kunnen voeren is in de
Kadernota een verhoging opgenomen van de
belastingtarieven voor onroerendezaakbelasting,
toeristenbelasting en forensenbelasting voor het jaar 2020.
Zo stijgt de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2020 met
2%, de toeristenbelasting met 2,5% en de
forensenbelasting met 1,5%. Hoewel de formele vertaling
hiervan in de belastingverordeningen aan het einde van
dit jaar plaatsvindt, zijn met het vaststellen van de
Kadernota de tarieven bepaald voor het jaar 2020.

Toeristenbelasting
Voor het gebruik van de lokale voorzieningen heffen wij
toeristenbelasting van dagtoeristen en eigenaren van
accommodaties die slaapgelegenheid aanbieden aan
toeristen op Ameland. Eigenaren kunnen dit bedrag
doorberekenen aan de toerist (vanaf leeftijd vier jaar). Het
tarief in 2020 is vastgesteld op € 1,59 per persoon per
dag(deel). De tariefstelling voor de toeristenbelasting is
bovendien geharmoniseerd, waardoor het tarief voor
groepsverblijven weer gelijk wordt aan dat in andere
accommodaties.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de tarieven van de
gemeentelijke belastingen op www.ameland.nl. Heeft u
vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant
Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 8 augustus aanwezig in
het gemeentehuis in Ballum.
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Algemene Subsidieverordening Ameland
2019
De gemeenteraad van Ameland heeft op 15 juli 2019 de
Algemene Subsidieverordening Gemeente Ameland 2019
vastgesteld. Met deze verordening geeft de gemeenteraad
algemene regels over de verlening van subsidies door de
gemeente Ameland. De Algemene Subsidieverordening
Gemeente Ameland 2019 treedt in werking op 1 augustus
2019 onder gelijktijdige intrekking van de Algemene
Subsidieverordening Gemeente Ameland 2012. De
verordening ligt gedurende zes weken ter inzage bij het
Klant Contact Centrum. U kunt de verordening ook vinden
op www.overheid.nl onder ‘Lokale wet- en regelgeving’.
Meer weten? Neem dan contact op met het Klant Contact
Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Gebiedsaanwijzing verboden drankgebruik
Rôggefestival 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft op
16 juli 2019 besloten om het centrumgebied van Nes op
Ameland aan te wijzen als gebied waar het van vrijdag
2 augustus 2019 07.00 uur tot zaterdag 3 augustus 2019
07.00 uur voor personen die de leeftijd van achttien jaar
hebben bereikt, verboden is om alcoholhoudende drank te
gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke
met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het verbod
is niet van toepassing op een terras dat behoort bij een
horecabedrijf. Met deze gebiedsaanwijzing heeft de politie
tijdens het Rôggefestival 2019 in het centrumgebied van
Nes een wettelijke grondslag om bij excessen over
drankgebruik op straat, en specifiek gericht op glaswerk,
op te treden en indien nodig te bekeuren.

Wegafsluiting op 1 augustus in Buren
Voor een braderie op donderdag 1 augustus in het centrum
van Buren, worden de volgende wegen vanaf 07.00 tot 22.00
uur afgesloten voor verkeer: Hoofdweg, Strandweg vanaf
Paasduinweg, Kooiweg vanaf Tiemen Boelensweg en Esther
Meindertsstraat vanaf Fabriekspad.

Wegafsluitingen op 2 augustus in Nes
Op vrijdag 2 augustus wordt het Rôggefestival in Nes
georganiseerd. Op deze dag zijn van 10.00 uur tot 20.30
uur de volgende wegen en weggedeelten tijdelijk
afgesloten voor verkeer: Rixt van Doniastraat, Jan
Kleinstraat, Torenstraat, Kerkstraat, Marten Janszenstraat,
Kerkplein, Van Heeckerenstraat, Reeweg, Burgemeester
Waldastraat en Vermaningspad. Het Verdekspad is van 20.30
uur tot uur 02.30 uur tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Wegafsluiting op 7 augustus in Nes
Voor een zomermarkt op woensdag 7 augustus 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.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
‘De Hagen Hollum’
Burgemeester en wethouders van Ameland maken,
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij
besluit van 24 juni 2019 het bestemmingsplan ‘De Hagen
Hollum’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het
planologisch mogelijk maken van een parkeerterrein aan
De Hagen Hollum, kadastraal bekend gemeente Ballum,
sectie G, nummer 1648 (deels). Tijdens de periode van ter
inzagelegging zijn drie zienswijzen ingediend. Bij de
vaststelling is een aangepast inrichtingsplan als bijlage bij
de regels gevoegd, en zijn de regels aangepast zodat de
parkeerplaats niet kan worden gebruikt voor
gebruiksvormen zoals opslag en ambulante handel en
andere gebruiksvormen die naar hun aard niet tot de
parkeerfunctie gerekend kunnen worden.
Het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’, met
planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20181552-VG01,
ligt vanaf 1 augustus 2019 tot het einde van de
beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum.
Het bestemmingsplan is tevens te vinden via
www.ameland.nl.

Beroepstermijn
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan
vanaf 1 augustus tot en met 11 september 2019 (zes
weken) beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het
besluit tot gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan. 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.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de hiervoor
genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit niet.
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
’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de
beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.
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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

Wegafsluiting op 5 augustus in Nes
Voor een kindermarkt op maandag 5 augustus in Nes wordt
de Rixt van Doniastraat vanaf 07.00 tot 17.00 uur afgesloten
voor verkeer.

Geen Gemeente Info in week 32
In de eerste week van augustus komt er geen Gemeente
Info uit.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Strandweg 35, 9163 GL: Uitbreiden van het gebouw
18-07-2019

Nes: Reeweg 1c, 9163 GT: Bouwen van een
ambulancepost 18-07-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunning
Evenementenvergunning
Nes: Stichting Horizontoer: Vergunning voor het
organiseren van Horizontoer op vrijdag 9 augustus en
zaterdag 10 augustus in het centrum van Nes 10-09-2019
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.

Openbare vergaderingen Hûs en Hiem
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.

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

