e

Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering op
4 november
U bent van harte welkom bij de openbare
raadscommissievergadering op maandag 4 november 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
7 oktober 2019
6. Voorstel inzake Programmabegroting gemeente
Ameland 2020 – 2023
7. Voorstel inzake aankoop grond Trapweg in Hollum
8. Vaststellen startdocument RES (Regionale
Energiestrategie) Fryslân
9. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen
omgevingsvergunning nieuwbouw van een
ambulancepost aan de Reeweg te Nes
10. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen
aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een loods
aan de Strandweg te Nes
11. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan
Ballum – Camminghastraat 16
12. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
13. Sluiting
De actuele agenda en 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.

Inloopavond raadsfracties op
13 november
Woensdag 13 november bent u van harte welkom op 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 12 november een afspraak maken bij de griffier
via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Gewijzigde dienstverlening gemeentehuis
op 7 november
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In verband met een bijscholing is er op donderdag
7 november een beperkte dienstverlening aan loket
Burgerzaken. Aanvraag voor een rij- en reisdocument is op
deze dag niet mogelijk. Voor het ophalen van een rij- of
reisdocument kunt u wel langs komen.

Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen
basisregistratie personen
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens
de Basisregistratie personen staan ingeschreven. Het
college heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijsten van deze personen op te schorten. De
personen worden uitgeschreven met als reden:
verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens
artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP, en zijn vanaf
de datum van het besluit niet meer actueel ingeschreven
in Nederland.
Naam
Geboortedatum Datum besluit
G.A. Mere Burga 11-12-1990

Uitschrijven naar
05-09- 2019
Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op via
burgerzaken@ameland.nl of tel. (0519) 555 555.

Waarom deze bekendmaking?
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens
in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn.
De burger is verplicht om binnen vijf dagen na
adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het
buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de
woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er
van de bovenvermelde personen geen aangifte
binnengekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet
bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de
beschikking “ambtshalve uitschrijving” te publiceren als
de bekendmaking niet kan geschieden door toezending
aan belanghebbenden. Het is belangrijk om op het juiste
adres ingeschreven te staan. Een eventuele ambtshalve
uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat
bovenstaande personen geen documenten
(reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere
vorm van een uitkering of financiële ondersteuning
kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen
hebben voor de opbouw van AOW.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet
dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het
bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 22, 9160 AA Ballum-Ameland.
In het bezwaarschrift zet u uw naam en adres, de datum
van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet met het
besluit eens bent en uw handtekening.

Planning streekarchivaris gewijzigd
De planning van de streekarchivaris, de heer Tjeerd
Jongsma, is gewijzigd. De streekarchivaris is op donderdag
31 oktober niet op Ameland. De eerstvolgende keer dat de
streekarchivaris in het gemeentehuis in Ballum aanwezig
is, is op woensdag 13 november.

14 november: Dag van de Mantelzorg

Zienswijze

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 inclusief buffet aanbieden. De
mantelzorgers die bij de gemeente en/of het VSA bekend
zijn, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, bijbehorende
stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
betreffende Molenweg 10a in Nes kunt u schriftelijke of
mondelinge zienswijzen indienen. Het ontwerpbesluit
ligt ter inzage vanaf 31 oktober tot en met 11
december 2019. In deze periode kunt u schriftelijke of
mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u daarbij
duidelijk aangeven op welke onderdelen van het
ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft? U kunt
de stukken inzien op www.ameland.nl of in het
gemeentehuis in Ballum. Een mondelinge zienswijze
indienen kan via telefoonnummer (0519) 555 555.

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.
Heeft u vervoer en/of vervangende zorg nodig? Wilt u dit
dan van tevoren doorgeven? Wij regelen dit graag voor u.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Kardinaal de Jongweg 26, 9163 JA: Vervangen van
het dak 16-10-2019
Nes: Polderweg 2, 9163 JM: Aanleggen van
parkeerplaatsen 07-10-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Sloopmeldingen
Hollum: Olfert Pieter Lapstraat 4, 9161 BV: Gedeeltelijk
slopen van de supermarkt 23-10-2019
Buren: Tiemen Boelensweg 9, 9164 KP: Verwijderen van
asbest 22-10-2019
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland
maken bekend dat zij op voornemens zijn een
omgevingsvergunning te verlenen voor het project.
Nes: Molenweg 10a, 9163 HP, Nes Ameland, kadastraal
bekend gemeente Nes, sectie A, nummer 4143: verbouwen
van de molen. De aanvraag omgevingsvergunning is
binnengekomen op 29 juli 2019 en betreft de activiteiten
‘bouwen’, handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening’ en ‘handelingen met gevolgen voor beschermde
monumenten’.
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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

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland
maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub
a, onder 3 van de Wabo voornemens zijn een
omgevingsvergunning te verlenen voor het project:
Nes: Bouw van een 3 woningen aan de Molenweg 7 te Nes.
De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 1
maart 2019 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en
‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Zienswijze
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, bijbehorende
stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
betreffende Molenweg 7 in Nes kunt u schriftelijke of
mondelinge zienswijzen indienen. Het ontwerpbesluit
ligt ter inzage vanaf 31 oktober 2019 tot en met 11
december 2019. In die periode kunt u schriftelijke of
mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u daarbij
duidelijk aangeven op welke onderdelen van het
ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft? U kunt
de stukken inzien op www.ameland.nl of in het
gemeentehuis in Ballum. Een mondelinge zienswijze
indienen kan via telefoonnummer (0519) 555 555.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Olfert Pieter Lapstraat 4, 9161 BV: Verbouwen en
gedeeltelijk uitbreiden van de supermarkt 06-12-2019
Ballum: Camminghastraat 20a, 9162 EM: Verbouwen van
een gedeelte van het bedrijfsgebouw tot
personeelshuisvesting 06-12-2019

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

