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Mededelingen
Leo Pieter Stoel voorgedragen als
burgemeester van Ameland
De gemeenteraad van Ameland draagt de heer Leo Pieter
Stoel voor om door de Kroon benoemd te worden als
burgemeester van Ameland. De heer Stoel volgt medio
januari Gerard van Klaveren op, die sinds 1 juli 2018 het
burgemeesterschap op Ameland waarneemt.
Drs. Leo Pieter Stoel is momenteel werkzaam bij Aegon
Asset Management als Control & MI Officer. Van 2015 tot
2019 was hij lid van de Provinciale Staten van Fryslân voor
de VVD. Daarvoor was hij onder meer wethouder van de
gemeente Súdwest-Fryslân. Ook is de heer Stoel sinds 2000
internationaal scheidsrechter bij zeilevenementen.
De vertrouwenscommissie was unaniem in haar keuze. In
een besloten vergadering nam de gemeenteraad van
Ameland maandagavond de voordracht eveneens unaniem
over. De voordracht werd daarna meteen bekendgemaakt
in een korte openbare raadsvergadering.
In april kwam Commissaris van de Koning Arno Brok naar
Ameland om te melden dat de tijd rijp was voor een
Kroonbenoemde burgemeester. Kort daarna werd een
vertrouwenscommissie ingesteld en ging de werving van
start. Gesprekken met kandidaat-burgemeesters zijn, zoals
gebruikelijk, in uiterste vertrouwelijkheid gevoerd.
De verwachting is dat de nieuwe burgemeester binnenkort
zijn opwachting maakt op het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. De installatie op Ameland
vindt medio januari plaats.

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.

Woning te huur
De woning Binnenweg 21 in Buren is per 1 november
beschikbaar voor verhuur. De woning heeft twee
slaapkamers. De huur bedraagt € 499,63 per maand,
exclusief € 22,69 servicekosten per maand. Een tekening
en een foto van de woning kunt u vinden op
www.ameland.nl/wonen.
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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 22 oktober 2019 bij ons
binnen te zijn. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Informatieavond werkzaamheden Nes
Eind oktober 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 Ameland 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.

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

Afsluiting Kerkplein op 19 oktober
Op zaterdag 19 oktober wordt op Ameland het
wandelevenement Tussen Slik en Zand georganiseerd. Het
Kerkplein in Nes is tussen 9.00 uur en 17.00 uur afgesloten
voor verkeer vanwege de start en finish en de wandelexpo
ter plaatse.

Nieuwe huisvestingsverordening per
1 december
Op 16 september jl. heeft de gemeenteraad de nieuwe
huisvestingsverordening van de gemeente Ameland
vastgesteld. Per abuis is bij de bekendmaking van de
vaststelling vermeld dat de verordening op 10 oktober in
werking treedt; de ingangsdatum is echter 1 december. De
verordening kunt u vinden op www.ameland.nl en op de
www.overheid.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Militaire oefening Marnewaard van
21 t/m 25 oktober
De School Grond Lucht Samenwerking van de Koninklijke
Landmacht houdt in de periode van 21 tot en met 25
oktober een militaire oefening in het gebied tussen de
plaatsen Dokkum (Friesland) en Winsum (Groningen). Het
betreft een oefening waarbij waarnemers vanaf de grond
vliegtuigen aansturen. Bij deze oefening worden ook
helikopters ingezet. Dit zal voor omstanders en
omwonenden, mogelijk ook op Ameland, te zien en te
horen zijn. Meer informatie over vliegbewegingen kunt u
vinden op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen en op NOS
teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele
geluidhinder-klachten kunt u bellen met telefoonnummer
0800-0226033.

Vergunningen

Kalender

Aangevraagde vergunningen

Woensdag 16 oktober

Omgevingsvergunningen
Ballum: Nesserweg 18, 9162 ET: Verbouwen

Woensdag 16 oktober

kampeerboerderij tot studio’s en appartementen 04-10-2019
Ballum: Wikkewal 388, 9162 CZ: Verbouwen van de
recreatiewoning 04-10-2019
Hollum: Schoolstraat 14, 9161 BE: Bouwen van een
beautysalon 07-10-2019
Buren: Bosrand 2, 9164 LC: Renoveren en verbouwen van
bestaande recreatiewoning 07-10-2019

Inloopavond raadsfracties | 19.30 uur

Inloopavond reconstructie Nes | 20.00 uur

Donderdag 17 oktober
Streekarchivaris

Maandag 28 oktober
Openbare raadsvergadering

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

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Hollum: Olfert Pieter Lapstraat 4, 9161 BV: Verbouwen en
gedeeltelijk uitbreiden van de supermarkt.
Voor deze aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
is 19 november 2019.

Verleende vergunningen
Hollum: Zwaneplein 6, 9161 BS: Uitvoeren van
herstelwerkzaamheden aan het pand 20-11-2019

Gedoogbeschikking schuilgelegenheid voor dieren
Buren: Veldweg, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie
D, nr 333: Plaatsen van een schutstal 20-11-2019
Buren: Duinlandsweg, kadastraal bekend gemeente Nes,
sectie D, nr 241: Plaatsen van een schutstal 20-11-2019
Nes: Bureweg, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie F,
nr 126: Plaatsen van een schutstal 20-11-2019

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 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

