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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
op 7 oktober
U bent van harte welkom bij de openbare
raadscommissievergadering op maandag 7 oktober 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
2 september 2019
6. Voorstel inzake aanstellen functionaris
gegevensbescherming
7. Voorstel inzake regionaal beleidsplan 2020 - 2023
8. Voorstel inzake herontwikkeling terrein voormalig
zwembad
9. Voorstel inzake museale gebouwen STAM
10. Voorstel inzake verlenen krediet brandveiligheid
aanleunwoningen De Stelp
11. Voorstel inzake verlenen krediet bouw woningen
1e tranche
12. Voorstel inzake ontwerpbegroting FUMO 2020
13. Voorstel inzake Programmabegroting gemeente
Ameland 2020 - 2023
14. Voorstel inzake belastingverordeningen gemeente
Ameland 2020 (deel I)
15. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
16. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555
555 of jmetz@ameland.nl.

Inloopavond raadsfracties op 16 oktober
Woensdag 16 oktober bent u van harte welkom bij de
inloopavond van de fracties. Alle fracties van de politieke
partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig. Wilt u
één of meerdere fracties spreken? Dan kunt u tot uiterlijk
dinsdag 15 oktober een afspraak maken bij de griffier via
jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdag 3 oktober aanwezig in
het gemeentehuis in Ballum.
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In week 40 verschijnt er geen Gemeente Info.

Derde tender Iepen Mienskipsfûns open!
Initiatiefnemers met een goed idee om de
leefbaarheid van hun eiland te verbeteren, kunnen tot
vrijdag 11 oktober subsidie aanvragen bij het Iepen
Mienskipsfûns (IMF). Met deze subsidieregeling stimuleert
provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te
voeren. Het projectbureau van Streekwerk Waddeneilanden
helpt u graag met de officiële
subsidieaanvraag. Dien uw
idee tijdig in, zodat er voldoende
tijd is om uw idee te bespreken
voordat u een subsidieaanvraag
indient. Meer informatie vindt u
op www.streekwurk.frl/waddeneilanden.

Bestemmingsplan De Hagen Hollum
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ onherroepelijk is
geworden.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 juni
2019 het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ gewijzigd
vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het
planologisch mogelijk maken van een parkeerterrein aan
De Hagen in Hollum. Het raadsbesluit en het vastgestelde
bestemmingsplan hebben met ingang van 1 augustus 2019
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is geen
beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad
van State. Het bestemmingsplan is op 12 september 2019
in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Het bestemmingsplan De Hagen Hollum kunt u tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis inzien. Het
bestemmingsplan kunt u ook raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wegafsluitingen in Buren
Van donderdag 10 oktober tot en met zaterdag 12 oktober
organiseert Dorpsbelang Buren het dorpsfeest op een
grasveld aan de Kooiweg in Buren. Op vrijdag 11 oktober
en zaterdag 12 oktober wordt de Kooiweg vanaf de
Hoofdweg tot de kruising Nieuweweg/Tiemen Boelensweg
van 14.00 tot 03.00 uur tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Collecte Dierenbescherming
Van maandag 30 september tot en met zaterdag 5 oktober
wordt er op Ameland gecollecteerd voor de
Dierenbescherming.

Collecte HandicapNL
De collecte van HandicapNL vindt plaats van maandag
14 oktober tot en met zaterdag 19 oktober (in plaats van
de week van 23 tot en met 28 september, zoals eerder
aangekondigd).

Oefeningen Mobiele Eenheid op Ameland
In de periode van 30 september tot en met 31 oktober
gaat de Mobiele Eenheid (ME) van de eenheid Noord
Nederland oefeningen houden op Ameland. Deze
oefeningen bestaan uit tweedaagse trainingen op
verschillende momenten in de maand oktober en vinden
onder meer plaats bij de vuurtoren, de bunkers en een
uitzichttoren. Ook is er een controle op de openbare weg.

Evenementenvergunning
Nes: Sporteiland: Organiseren van Tussen Slik en Zand op
zaterdag 19 oktober 2019 op Ameland 3 1 -10-2019
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Uitwegmelding
Buren: Paasduinweg 30a, 9164 KD: Aanleggen van een

uitweg naar het perceel van de recreatiewoning 2 5 -10-2019

Kalender
Donderdag 3 oktober

Bezwaar maken

Streekarchivaris

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.

Maandag 7 oktober

Openbare raadscommissievergadering

Woensdag 16 oktober
Inloopavond raadsfracties

Vergunningen
Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Camminghastraat 26 en 28, 9162 EM: Renoveren
van het dak 1 3 -09-2019
Ballum: Camminghastraat 29, 9162 EK: Renoveren van
het dak 1 3 -09-2019
Nes: Torenhoogte 5, 9163 HC: Kappen van twee bomen
1 6-09-2019

Rectificatie:
Hollum: Oosterlaan 18, 9161 AC: Aanbouw aan de woning
en plaatsen van een dakkapel 0 4-09-2019

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

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Strandweg 35,9163 GL: Uitbreiden van het gebouw
2 6-10-2019

Ballum: Wikkewal 391, 9162 SZ: Uitbreiden/verbouwen
van de recreatiewoning 3 0 -10-2019
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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

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

