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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering op
2 september
U bent van harte welkom bij de openbare
raadscommissievergadering op maandag 2 september om
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum.
De vergadering kunt u ook 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
1 juli 2019
6. Voorstel inzake voorontwerp bestemmingsplan
recreatieterrein Nes-Buren
7. Voorstel inzake herinrichting parkeerterrein en route
strandopgang Nes
8. Voorstel inzake Huisvestingsverordening gemeente
Ameland 2019
9. Voorstel inzake startdocument RES Fryslân
10. Voorstel inzake Financiële verordening gemeente
Ameland 2020
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
12. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen
met de griffier Jacqueline Metz via telefoonnummer (0519)
555 555 of jmetz@ameland.nl. Bij afwezigheid van de
griffier kunt u contact opnemen via griffie@ameland.nl.

Openbare raadscommissievergadering
Zorg op 2 september
U bent van harte welkom bij de openbare
raadscommissievergadering op maandag 2 september. De
vergadering begint na de reguliere
raadscommissievergadering en vindt plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u
ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.
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Voorlopige agenda
1. Opening
2. Mededelingen vanuit het college op het gebeid van het
Sociaal Domein
3. Definitief vaststellen van de agenda
4. Vaststellen besluitenlijst commissie Sociaal Domein
3 juni 2019
5. Voorstel inzake bestuursverslag Openbaar Primair
Onderwijs gemeente Ameland 2018
6. Voorstel inzake vangnetuitkering 2019
7. Sluiting

De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen
met de griffier Jacqueline Metz via telefoonnummer (0519)
555 555 of jmetz@ameland.nl. Bij afwezigheid van de
griffier kunt u contact opnemen via griffie@ameland.nl.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 5 september aanwezig
in het gemeentehuis in Ballum.

Infoavond over de Nieuwe Stelp
Op dinsdag 10 september vindt een bewonersavond plaats
over de Nieuwe Stelp. Tijdens deze avond presenteren de
architecten de gebiedsvisie voor de omgeving van Ons Hol
en peilen ze hoe de Amelanders hierover denken. De
reacties zijn van belang voor behandeling van de
gebiedsvisie in de raad, later dit jaar. De avond wordt
gehouden in de Burgemeester Waldaschool in Nes en
begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
Bij het opstellen van de gebiedsvisie is de ontwikkelgroep
nauw betrokken, met daarin diverse gebruikers van de
locatie, de dorpsbelangen en de Kwadrantgroep. In juli
heeft al een presentatie in de raad plaatsgevonden. De
formele behandeling in de raad is gepland voor november.
Diverse leden van de ontwikkelgroep zullen aanwezig zijn
op 10 september.
Intussen legt de Kwadrantgroep de laatste hand aan de
zorgvisie en de vertaling daarvan naar een woonconcept.
Nadat de raad zich heeft uitgesproken over de gebiedsvisie,
kan de architect het ontwerp verder uitwerken, rekening
houdend met de zorgvisie en het woonconcept.
Voorafgaand aan de bewonersavond van 10 september
overlegt de gemeente ook nog met de groep ‘De Stelp op
de Stelp’ die voorstander is van nieuwbouw op de huidige
locatie. De werkgroep kwam deze zomer met een
alternatief plan.

Barbecue voor mantelzorgers
De gemeente Ameland wil de mantelzorgers van Ameland
een ontspannen middag aanbieden en organiseert daarom
in samenwerking met het Vrijwilligers Steunpunt Ameland
en de kerken op donderdag 5 september vanaf 16.00 uur
een gezellige barbecue bij Pioniersplek De Plaats in
Hollum. De mensen die zich eerder bij de gemeente
hebben aangemeld als mantelzorger hebben al een
uitnodiging ontvangen. Bent u mantelzorger maar heeft u
zich (nog) niet aangemeld bij de gemeente? U bent ook
van harte welkom! Tijdens deze middag zijn Rika de Jong,
coördinator Gebiedsteam Ameland en Claudia Brouwer,
coördinator Vrijwilligers Steunpunt Ameland, aanwezig om
eventuele vragen met betrekking tot mantelzorg te
beantwoorden.
Aanmelden voor de barbecue kan tot en met 30 augustus
via gebiedsteam@ameland.nl of bij het Klant Contact
Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555. We vinden
het fijn als u komt en hopen op een gezellige middag!

Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen
basisregistratie personen
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens
de Basisregistratie personen staan ingeschreven. Het
college heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijsten van deze personen op te schorten. De
personen worden uitgeschreven met als reden:
verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens
artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP, en zijn vanaf
de datum van het besluit niet meer actueel ingeschreven
in Nederland.
Naam
L. Jamrišková
R. Černickaja
A. Baláž

Geboortedatum
22-07-1985
05-01-1997
25-08-1989

Datum besluit Uitschrijven naar
22-07- 2019 Onbekend
22-07-2019
Onbekend
22-07-2019
Onbekend

Staat uw naam vermeld of weet u waar één van deze
personen verblijft? Neem dan contact op via
burgerzaken@ameland.nl of tel. (0519) 555 555.

Waarom deze bekendmaking?
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens
in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn.
De burger is verplicht om binnen vijf dagen na
adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het
buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de
woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er
van de bovenvermelde personen geen aangifte
binnengekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet
bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de
beschikking “ambtshalve uitschrijving” te publiceren als
de bekendmaking niet kan geschieden door toezending
aan belanghebbenden. Het is belangrijk om op het juiste
adres ingeschreven te staan. Een eventuele ambtshalve
uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat
bovenstaande personen geen documenten
(reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm
van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen
worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben
voor de opbouw van AOW.

Bezwaar maken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet
dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het
bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 22, 9160 AA Ballum-Ameland.
In het bezwaarschrift zet u uw naam en adres, de datum
van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet met het
besluit eens bent en uw handtekening.

Collecte KWF Kankerbestrijding
Van 2 september tot en met 7 september wordt er op
Ameland gecollecteerd voor KWF Kankerbestrijding.
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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

Woning te huur
De woning Douwe Klipweg 25 in Ballum is per 1 oktober
beschikbaar voor verhuur. De woning heeft drie
slaapkamers. De huurprijs bedraagt € 693,49 per maand.
De woning wordt bij voorkeur toegewezen aan een
meerpersoonshuishouden. Een foto en tekening van de
woning kunt u vinden op www.ameland.nl/wonen. Staat u
ingeschreven als woningzoekende bij de gemeente
Ameland en heeft u belangstelling voor deze woning? Dan
verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk te reageren. U kunt
uw belangstelling ook kenbaar maken via bovengenoemde
link. Uw reactie dient uiterlijk woensdag 4 september bij
ons binnen te zijn. Heeft u nog vragen? Dan kunt u
contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Amelander Sportweek: gratis sporten!
Tijdens de Amelander Sportweek van 9 tot en met 15
september zetten sportaanbieders op Ameland hun deuren
open. Dé kans om gratis nieuwe sporten uit te
proberen. De folder met het sportaanbod valt
volgende week bij u in de bus. Het aanbod
kunt u ook vinden op www.ameland.nl/sport.

Vergunningen
Aangevraagde vergunning
Omgevingsvergunning
Ballum: Wikkewal 391, 9162 SZ: Verbouwen/uitbreiden
van de recreatiewoning 14-08-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Westerlaan 33a, 9161 AN: Wijzigen van het
gevelkozijn 04-10-2019
Buren: Kooiweg 6, 9164 KM: Wijzigen van de bestemming
voor een deel van de woning 02-10-2019

Rectificatie
Hollum: Oosterlaan 10, 9161 AC: Wijzigen bestemming
deel van de woning 21-09-2019

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

