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Mededelingen
Geen inloopavond op 11 september
De inloopavond met de raadsfracties van woensdag 11
september komt te vervallen. De eerstvolgende inloopavond
staat gepland op woensdag 16 oktober.

De Ping-consulent helpt u bij uw
financiën
Heeft u moeite met de administratie van uw financiën? Of
heeft u schulden? Onze consulent van Ping (persoonlijk
financieel advies) kan u helpen. De Ping-consulent, de
heer Berend Veen, kan u bijvoorbeeld ondersteunen via
slimme budgettips, bij het opzetten van een goede
privéadministratie, bij het aanvragen van inkomensondersteunende regelingen (zoals zorgtoeslag of
huurtoeslag) of bij het regelen van schuldhulpverlening.
Iedere eerste woensdag van de maand is er spreekuur in
het gemeentehuis in Ballum, behalve in september. Dan is
de Ping-consulent er niet op de eerste woensdag, maar op
woensdag 11 september.
Wilt u hulp of advies van de Ping-consulent? Dan kunt u
vooraf telefonisch een afspraak maken via het Klant
Contact Centrum
telefoonnummer
(0519) 555 555 of
gewoon langskomen
op 11 september.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 22 augustus aanwezig
in het gemeentehuis in Ballum.

Freerunning op Ameland
Als aftrap op de Amelander Sportweek organiseren de
buurtsportcoaches op woensdag 4 september vanaf 13.00
uur bij de BWS en de sporthal in Nes een spectaculaire
freerunactiviteit voor Amelander scholieren van de
basisscholen en de middelbare school.
Freerunprofessionals van Friends Crw uit Rotterdam openen
de middag met een spetterende freerunshow. De frontflips,
corks, backflips, butterfly twists en andere trucs vliegen je
om de oren. Naast de show gaan zij actief aan de slag met
verschillende workshops om de Amelander jeugd de
kneepjes van deze populaire urban sport te leren. Jong en
oud is van harte welkom. Aanmelden kan tot 28 augustus
bij de buurtsportcoaches via
www.sportfryslan.nl/aanmeldenfreerunningameland.
De freerunactiviteit wordt georganiseerd vanuit Jongeren
op Gezond Gewicht (JOGG). Bij de JOGG-aanpak helpen
scholen, bedrijven, buurten, kinderen, ouders en de
gemeente mee aan een gezonde jeugd.
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Aankondiging: 18 september verder
praten over bereikbaarheid Ameland
Op woensdagavond 18 september vindt de tweede
discussieavond plaats over de langetermijnvisie op de
bereikbaarheid van Ameland. Het belooft een interessante
avond te worden: Rijkswaterstaat presenteert de kansrijke
opties die de afgelopen maanden in samenspraak met de
provincie en de betrokken gemeenten zijn ontwikkeld. De
avond vindt plaats in Ons Hol in Hollum.
Rijkswaterstaat, provincie Fryslân, gemeente NoardeastFryslân en gemeente Ameland ontwikkelen samen een visie
op de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn. De
inzet is een duurzame, betrouwbare en
toekomstbestendige verbinding tussen Ameland en de
vaste wal. Input van de Amelanders, de belangrijkste
gebruikers van de huidige veerverbinding, is daarbij
onmisbaar.
U bent van harte uitgenodigd voor de tweede (en
voorlopig laatste) bewonersavond over de
langetermijnvisie op woensdag 18 september om 19.30 uur
in Ons Hol in Hollum. Tijdens deze avond blikken we kort
terug en presenteert de werkgroep onder aanvoering van
Rijkswaterstaat de kansrijke opties voor de
oeververbinding. Deze kansrijke opties zijn ontwikkeld met
onder meer de input van de eerste bewonersavond in april
in de BWS. Na de presentatie kunt u verder spreken over
de gepresenteerde opties. Eind dit jaar worden de
kansrijke opties uitgewerkt in een advies aan de minister
van Infrastructuur en Waterstaat.

Collecte Dierenopvang De Wissel
Van maandag 26 augustus tot en met zaterdag
31 augustus wordt er op Ameland gecollecteerd
voor Dierenopvang De Wissel.

Kalender
Donderdag 22 augustus
Streekarchivaris

Maandag 2 september
Openbare raadscommissievergadering

Woensdag 11 september
Spreekuur Ping-consulent

Maandag 16 september
Openbare raadsvergadering

Woensdag 18 september
Discussieavond langetermijnvisie bereikbaarheid
Ameland

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Ballumerweg 23a, 9163 GA: Verbouwen van de
kampeerboerderij 07-08-2019
Hollum: Johannes Bakkerstraat 3, 9161 BT: Bouwen
van appartementen 08-08-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Tiemen Boelensweg: Bouwen van een woning
18-09-2019

Hollum: Oosterlaan 10, 9161 AC: Wijzigen van de
bestemming van een deel van de woning 19-09-2019

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
erbij vermeld staat. Geef bij uw bezwaar aan: uw
naam, adres, woonplaats en handtekening, datum,
omschrijving en motivering van uw bezwaar.

Omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande
omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen
zienswijzen ingebracht. Het college heeft de volgende
omgevingsvergunning verleend:
 Bouw van een woning aan Tiemen Boelensweg in Buren
(tussen de nummers 19 en 23). De aanvraag
omgevingsvergunning is binnengekomen op 11 februari
2019 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Beroep
De verleende vergunning met bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het gemeentehuis vanaf 22
augustus 2019. Tot uiterlijk 2 oktober 2019 kan door
belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest een zienswijze in te dienen, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U
kunt de vergunning met bijlagen ook vinden op
www.ameland.nl. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.
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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

