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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 28 oktober
U bent van harte welkom bij de openbare
raadsvergadering op maandag 28 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. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met
17 oktober 2019
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering
16 september 2019
5. Voorstel inzake brandveiligheid aanleunwoningen
De Stelp in Hollum
6. Voorstel inzake herontwikkeling terrein voormalig
zwembad
7. Voorstel inzake eigendom, beheer en onderhoud
museale gebouwen STAM
8. Voorstel inzake krediet 1e fase woningen Gemeentelijk
Woningbedrijf Ameland
9. Voorstel inzake Regionaal Beleidsplan Veiligheid
2020-2023
10. Voorstel inzake de mogelijkheid tot het geven van
een zienswijze t.a.v. de Ontwerpbegroting FUMO 2020
11. Voorstel inzake aanstelling functionaris
gegevensbescherming
12. Voorstel inzake vergaderschema 2020
13. Initiatiefvoorstel
14. 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.

Informatieavond straat- en
rioolwerkzaamheden Hollum
De komende maanden wordt een klein deel ven de straten
in Hollum opnieuw ingericht en bestraat. Het gaat om de
Molenweg, de Jacob de Vriesstraat, het zuidelijk deel van
de Hidde Dirk Katsstraat en een stukje Tjettepad. De
wegverharding wordt vervangen voor nieuwe gebakken
klinkers. Net als in het centrum van Nes wordt ook de
riolering aangepakt; de straten krijgen een
regenwaterinfiltratieriool, wat grote voordelen heeft voor
het waterbeheer op het eiland. De werkzaamheden starten
in november en zijn begin april afgerond.
Voor omwonenden en geïnteresseerden organiseert de
aannemer op dinsdag 29 oktober een informatieavond in
Herberg De Zwaan. Iedereen is welkom. De aanvang is
20:00 uur.

14 november: Dag van de Mantelzorg
Op donderdag 14 november van 15.45 tot 18.45 uur
organiseren het Vrijwilligers Steunpunt Ameland (VSA) en
de gemeente Ameland de Dag van de Mantelzorg in de
Amelander Bierbrouwerij in Ballum. Tijdens deze dag
willen we de mantelzorgers op Ameland graag een
ontspannen middag aanbieden. Na een gezamenlijke
opening met koffie of thee en wat lekkers, volgt er een
rondleiding door de brouwerij. Hoe gaat dat nu eigenlijk,
dat Amelander bier maken en welk Amelands product
wordt gebruikt? Ook mogen de deelnemers een klein beetje
proeven van het Amelander product, vergezeld van een
klein hapje. Daarna staat er een heerlijk buffet klaar. Er is
gelegenheid om met andere mantelzorgers in gesprek te
gaan. Met uw vragen over mantelzorg, of gewoon voor een
luisterend oor, kunt u tijdens deze middag bij de
medewerkers van het Gebiedsteam Ameland terecht.

Streekarchivaris

De mantelzorgers die bij de gemeente en/of het VSA
bekend zijn, hebben een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Bent u mantelzorger, maar bent u (nog) niet
persoonlijk uitgenodigd en wilt u wel meedoen aan deze
middag? Dan kunt u zich tot 5 november aanmelden via
wmo@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.
Alleen aanmelden voor het buffet (van 17.45 tot 18.45
uur) is ook mogelijk. Dat kunt u aangeven bij uw
aanmelding. Heeft u vervoer en/of vervangende zorg
nodig? Wilt u dit dan van tevoren doorgeven? Wij regelen
dit graag voor u.

De streekarchivaris is op donderdag 31 oktober aanwezig
in het gemeentehuis in Ballum.

Collecte Diabetes Fonds

Gewijzigde dienstverlening gemeentehuis
op 28 oktober
In verband met technische werkzaamheden is er op
maandag 28 oktober een beperkte dienstverlening aan
loket Burgerzaken. Aanvraag voor een rij- en reisdocument
is op deze dag niet mogelijk. Voor het ophalen van een rijof reisdocument kunt u wel langs komen.

Van maandag 28 oktober tot en met zaterdag 2 november
2019 wordt er op Ameland gecollecteerd voor het Diabetes
Fonds.
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Evenementenvergunning
Hollum: Skydive Ameland B.V.: Vergunning voor het

Kalender

organiseren van een strandlanding op zaterdag 8 augustus
2020 op het strandgedeelte ter hoogte van het
strandpaviljoen in Hollum 27-11-2019

Maandag 28 oktober
Openbare raadsvergadering

Donderdag 31 oktober

Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Streekarchivaris

Openbare raadscommissievergadering

Kabels en leidingen
Buren: Vitens N.V.: Vergunning voor het leggen

Woensdag 13 november

(vervangen) van een waterleiding (hoofdleiding) op een
tracé langs de Paasduinweg en de Kalkovenweg in Buren

Maandag 4 november

27-11-2019

Inloopavond raadsfracties

Donderdag 14 november

Bezwaar maken

Dag van de Mantelzorg

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen

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.

Omgevingsvergunning
Nes: Kardinaal de Jongweg 26, 9163 JA: Vervangen van
het dak 10-10-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Sloopmeldingen
Nes: Molenweg 7, 9163 HP: Slopen van twee schuren
14-10-2019

Nes: Strandweg 33a, 9163 GL: Slopen van de
recreatiewoning 14-10-2019
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Abehiem 8, 9162: Bouwen van een woning
26-11-2019

Ballum: Camminghastraat 29, 9162 EK: Renoveren van
het dak 26-11-2019
Ballum: Camminghastraat 26/28, 9162 EM: Renoveren
van het dak 27-11-2019
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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

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

