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Mededelingen
Openbare extra raadsvergadering op
14 oktober
U bent van harte welkom bij de extra openbare
raadsvergadering op maandag 14 oktober om 20.30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De
vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de
LOA.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Toelichting door de voorzitter van de
vertrouwenscommissie inzake de procedure voor de
vacature van burgemeester
3. Bekendmaken raadsbesluit inzake de voordracht voor
kroonbenoeming burgemeester van de gemeente
Ameland
4. Sluiting
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

Inloopsessie Net op Zee op 10 oktober
Om de toekomstige windparken ten noorden van de
Waddeneilanden te kunnen aansluiten gaat netbeheerder
TenneT een nieuwe ondergrondse hoogspanningslijn
aanleggen. Een van de mogelijke routes loopt via of langs
Ameland. Wilt u hier meer over weten? Heeft u ideeën of
vragen? Kom dan naar de inloopsessie op donderdag 10
oktober van 16.00 tot 18.00 uur in Hotel De Jong, Reeweg
29 in Nes. U kunt op elk gewenst moment binnenlopen.
Meer informatie over het project vindt u op
www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden.

Twee lezingen positief opvoeden
Op donderdag 10 oktober en 12 maart 2020 organiseert de
gemeente Ameland twee inspirerende lezingen over
positief opvoeden, gebaseerd op het prijswinnende boek
‘Opvoedtakel’. De lezingen zijn voor alle ouders met
kinderen van 0 tot 18 jaar die het plezier in hun gezin
willen vergroten. Ook andere geïnteresseerden zijn van
harte welkom. De eerste lezing op 10 oktober valt in de
Week van de Opvoeding.

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.

Nieuwe huisvestingsverordening
vastgesteld
Op 16 september jl. heeft de gemeenteraad de nieuwe
huisvestingsverordening van de gemeente Ameland
vastgesteld. Hierin staat onder andere dat bij de verdeling
van huurwoningen voorrang wordt gegeven aan personen
met een economische binding aan Ameland, vóór personen
die uitsluitend een maatschappelijke binding hebben.
Verder is voor koopwoningen de grens voor het vereiste
van een huisvestingsvergunning verhoogd van
€ 300.000,- naar € 450.000,-. Dit betekent dat de
woningen onder de € 450.000,-, indien een persoon niet
beschikt over een huisvestingsvergunning, alleen kunnen
worden aangekocht door een persoon met economische of
maatschappelijk binding.
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Tijdens de lezingen komen Erwin van der Veen en Carina
Klinkvis, auteurs van het boek, met prikkelende
opdrachten en verhelderende inzichten, waarmee ouders
zelf tot een aanpak komen die bij hun gezin past. De
schrijvers streven ernaar dat ouders na de lezing met een
positief gevoel en een opgeladen batterij de deur uitgaan.
Gemeente Ameland biedt ouders de mogelijkheid om
kennis te maken met Opvoedtakel. Het boek kost normaal
€ 20,- maar na de lezing kunt u het kopen voor € 10,-. De
gemeente Ameland subsidieert de overige € 10,-.
Op 10 oktober vindt de lezing plaats in Ons Hol in Hollum
en op 12 maart 2020 in De Toel in Nes. Aanvang 19.30 uur
(inloop vanaf 19.15 uur). De lezingen zijn een vervolg op
elkaar, maar zijn ook los van elkaar te volgen.
U kunt zich aanmelden via gebiedsteam@ameland.nl. Wilt
u meer informatie? Neem dan contact op via
gebiedsteam@ameland.nl of telefoon (0519) 555 555.

Wegafsluiting in Buren

De inhoud van de verordening kunt u terugvinden op
www.ameland.nl en op de www.overheid.nl. De
verordening is op 10 oktober 2019 in werking getreden.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

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.

Streekarchivaris

Collecte HandicapNL

De streekarchivaris is op donderdag 17 oktober aanwezig
in het gemeentehuis in Ballum.

Van maandag 14 oktober tot en met zaterdag 19 oktober
wordt er op Ameland gecollecteerd voor HandicapNL.

Informatieavond werkzaamheden Nes
Eind oktober 2019 begint aannemer Schagen Infra met de
werkzaamheden voor de tweede fase van de herinrichting
van het dorpscentrum van Nes. Op woensdag 16 oktober
organiseren Schagen en de gemeente een informatieavond
in Hotel Hofker in Nes. U bent van harte welkom.
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot maximaal
22.00 uur. Schagen informeert u dan over de
werkzaamheden die in de komende periode plaatsvinden.
Ook is het volop mogelijk om uw vragen te stellen.
Aanmelden is niet nodig.
In opdracht van de gemeente Ameland voert Schagen
riolerings-, sanerings- en straatwerkzaamheden uit. De
eerste fase van de werkzaamheden vond afgelopen winter
plaats. Het komende winterseizoen wordt het project
voltooid.

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 gedurende 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.

Kalender

Vergunningen
Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Zuiderlaan 8, 9161 AG: Aanleggen van
verharding 18-09-2019
Hollum: De Blieke 17, 9161 CW: Bouwen van een
recreatiewoning 18-09-2019
Ballum: Gerrit Kosterweg 15, 9162 EN: Kappen van een
boom 19-09-2019
Ballum: Duinrooshoek 345, 9162 SR: Verbouw van een
recreatiewoning 20-09-2019
Hollum: Zuiderlaan 3a, 9161 AE: Aanleggen/veranderen
uitrit 01-10-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Sloopmelding
Hollum: Oranjeweg 10, 9161 CC: Slopen van een berging
19-9-2019

Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Hollum: Johannes Bakkerstraat 3, 9161 BT: Bouwen van

Donderdag 10 oktober
Inloopsessie Net op Zee | 16.00 - 18.00 uur

Donderdag 10 oktober
Lezing positief opvoeden | 19.30 uur

Maandag 14 oktober
Openbare extra raadsvergadering | 20.30 uur

appartementen
Voor deze aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
is 14-11-2019 .

Verleende vergunningen
Buren: Veldweg 6, 9164: Bouwen van een woning
05-11-2019

Hollum: Oosterlaan 18, 9161 AC: Bouwen van een

Woensdag 16 oktober
Inloopavond raadsfracties | 19.30 uur

Woensdag 16 oktober

aanbouw en plaatsen dakkapel 06-11-2019
Nes: Ballumerweg 23a, 9163 GA: Verbouwen van de
kampeerboerderij 06-11-2019

Inloopavond reconstructie Nes | 20.00 uur

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.
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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

