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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op
16 september
U bent van harte welkom bij de openbare
raadsvergadering op maandag 16 september om 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De
vergadering kunt u rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met
6 september 2019
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering
15 juli 2019
5. Voorstel inzake vaststellen voorontwerp
bestemmingplan recreatieterrein Nes-Buren
6. Voorstel inzake vaststellen Huisvestingsverordening
gemeente Ameland 2019
7. Voorstel inzake vaststellen Financiële verordening
gemeente Ameland 2020
8. Voorstel inzake vaststellen bestuursverslag Openbaar
Primair Onderwijs gemeente Ameland 2018
9. Voorstel inzake Vangnetuitkering 2019
10. Sluiting
De vergaderstukken vindt u op www.ameland.nl. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de griffier via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Discussieavond bereikbaarheid Ameland
De tweede discussieavond over de langetermijnvisie op de
bereikbaarheid van Ameland is op woensdag 18 september.
Rijkswaterstaat presenteert op deze avond de kansrijke
opties die de afgelopen maanden samen met de provincie
en de gemeenten zijn ontwikkeld. Hierbij is onder meer de
input verwerkt van de eerste inwonersavond 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. De bijeenkomst vindt plaats
op woensdag 18 september om 19.30 uur in Ons Hol in
Hollum. U bent van harte uitgenodigd.

Wegafsluitingen op 14 september
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Op zaterdag 14 september en zondag 15 september wordt op
Ameland het evenement XTERRA NETHERLANDS
georganiseerd. Op zaterdag 14 september kunnen
weggedeelten tijdelijk worden afgesloten voor verkeer:
 Een deel van het fietspad van en naar Buren langs de
Waddenzee en de toegang naar de Oude Steiger tussen
09.00 en 12.30 uur;
 Een deel van de Zwarteweg in Nes, bij een oversteek ter
hoogte van het Hazeweitje, tussen 09.30 en 16.00 uur;
 Een deel van de Duinlandsweg in Buren tussen 10.00 en
15.30 uur.
Fietsers, publiek en supporters worden omgeleid via de
Noordwal-Buren-Strandweg.

Woning te huur
De woning Hiemkesweg 7 in Nes is per 15 oktober
beschikbaar voor verhuur. De woning heeft één slaapkamer.
De huurprijs bedraagt € 503,53 per maand.
Een tekening en een foto 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 17 september bij ons binnen te
zijn. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart
2019
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op
grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
bootkosten van maximaal € 64,16 per jaar. De student
ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2019. De
student moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 De student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO;
 De student volgt geen onderwijs op Ameland;
 In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Ameland;
 De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.

Aanvragen
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot
1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op
www.ameland.nl. Dit formulier kunt u invullen met behulp
van de DigiD van de student. Als bijlage levert u hierbij
Bericht nr. 1 2019 studiefinanciering van Dienst
Uitvoering Onderwijs aan, waarop staat of en over welke
periode het recht op het reisproduct bestaat. Dit bericht is
nodig om vast te stellen of over geheel 2019 recht op het
studentenreisproduct bestaat of over een kortere periode.
Dit bericht heeft u waarschijnlijk eind 2018 ontvangen en
kunt u via ‘mijn Duo’ downloaden.
Wijzigen in de loop van het kalender jaar zaken? Dan dient
u mogelijk ook de recentere berichten van DUO mee te
sturen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Vacature
De gemeente Ameland is per 1 januari 2020 op zoek
naar enthousiaste kandidaten voor de functie van:

Technisch adviseur energietransitie (m/v)
voor 36 uur per week (1,0 fte)
Meer informatie en solliciteren via
www.werkeninfriesland.nl/vacatures.

Vaststelling wijzigingsplan
‘Foppedunenweg-Duinlandsweg Buren’
(woningbouw)
Burgemeester en wethouders van Ameland maken,
ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat bij besluit van 30 juli 2019 het
wijzigingsplan ‘Foppedunenweg-Duinlandsweg Buren’ is
vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de
bestemming ‘Agrarisch-Cultuurgrond’ in de bestemming
‘Tuin’ en ‘Wonen-1’ aan de Foppedunenweg te Buren,
kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummer 305
(deels).

Vergunningen
Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Burenlaan 13, 9161 AJ: Aanleggen van een uitrit
12-10-2019

Hollum: Jan Roepespad 43, 9161 CT: Uitbreiden van de
recreatiewoning 15-10-2019
Nes: Achterdijken 82, 9163 JV: Wijzigen van de
vergunning voor het bouwen van een loods 15-10-2019
Hollum: Westerlaan 2, 9161 AP: Vervangen van het glas
15-10-2019

Buren: Hoofdweg 4, 9164 KL: Wijzigen van de
bestemming 18-10-2019

Het wijzigingsplan ‘Foppedunenweg-Duinlandsweg Buren’
en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12
september 2019 tot en met het einde van de
beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum.
Het bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op
www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Een
belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college
naar voren heeft gebracht, kan vanaf 12 september 2019
gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit
tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 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 wijzigingsplan 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.

Collecte Nierstichting
Van maandag 16 september tot en met zaterdag
21 september wordt er op Ameland gecollecteerd voor
de Nierstichting.
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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

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.

Meldingen schuilgelegenheden voor dieren
Nes: Bureweg: Plaatsen van een schutstal 25-09-2019
Buren: Duinlandsweg: Plaatsen van een schutstal
25-09-2019

Buren: Veldweg: Plaatsen van een schutstal 25-09-2019
Het college heeft deze meldingen in het kader van de
Beleidsnotitie ‘Schuilgelegenheden voor dieren van
hobbyboeren en het plaatsen van opstallen bij
groentetuintjes’ geaccepteerd.

Zienswijze indienen
Tegen een melding schuilgelegenheid voor dieren
kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze
indienen. Het ontwerpbesluit ligt samen met de
bijbehorende stukken ter inzage tot de datum die
achter het ontwerpbesluit vermeld staat. Tot deze
datum kunt u schriftelijke en mondelinge zienswijzen
indienen. Wilt u daarbij aangeven op welke
onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze
betrekking heeft? Voor meer informatie of het
indienen van een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555
555.

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

