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Mededelingen
Extra openbare raadsvergadering op
11 november

Overleg terreinbeheerders Ameland op
11 november

U bent van harte welkom bij de extra openbare
raadsvergadering op maandag 11 november om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De
vergadering kunt u rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Op maandag 11 november komt de Beheeroverleggroep
Ameland bij elkaar in de kantine van het gemeentehuis in
Ballum. Tijdens deze bijeenkomst bespreken de
terreinbeheerders de belangrijke ontwikkelingen en
actualiteiten op Ameland. Iedereen is van harte welkom.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Agenda

Woningen te huur

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen Programmabegroting gemeente Ameland
2020-2023
4. Besluitvorming eventuele hamerstukken uit commissie
van 4 november 2019
5. Sluiting
Heeft u vragen? Dan 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 bij de
inloopavond van de fracties in het gemeentehuis. 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
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.





De woning Reddingbootweg 32 in Hollum is per
1 december beschikbaar voor verhuur. De woning
heeft één slaapkamer. De huurprijs bedraagt € 491,89
per maand.
De woning Westakkers 26 in Hollum is naar
verwachting per 1 februari beschikbaar voor verhuur.
De woning heeft één slaapkamer. De huurprijs
bedraagt € 612,07 per maand.

Van beide woningen kunt u een tekening en een foto
vinden op www.ameland.nl/wonen. Staat u ingeschreven
als woningzoekende bij de gemeente Ameland en heeft u
belangstelling voor één van deze woningen? Dan
verzoeken wij u vriendelijk te reageren. Dit kan schriftelijk
of via www.ameland.nl/wonen. Uw reactie dient uiterlijk
dinsdag 12 november bij ons binnen te zijn. Heeft u nog
vragen? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer
(0519) 555 555.

November: Kunstmaand Ameland
in het gemeentehuis
In het kader van Kunstmaand Ameland exposeren in de
maand november in het gemeentehuis in Ballum zes
kunstenaars. U kunt er papier van Tessa Maagdenburg,
grafiek van Iris van Lavieren, keramiek en papier van Hiltje
Talsma, aquarellen van Annie Schoterman, schilderijen van
Beatrix Frederiks en fotografie van Annagreet Hoogeland
bewonderen. Zeker een bezoekje waard. U bent van harte
welkom in het gemeentehuis.

Aangepaste busroute in Hollum tijdens
werkzaamheden
Vanwege rioleringswerkzaamheden in een deel van het
dorp Hollum wordt de busroute vanaf maandag 11
november tijdelijk gewijzigd. Het riool- en straatwerk in
het gebied Molenweg, Jacob de Vriesstraat, Hidde Dirks
Katstraat en het Tjettepad vormt een belemmering voor de
gebruikelijke busroute. Vanaf maandag 11 november rijdt
de bus daarom de volgende tijdelijke route: Ridderweg,
Herenweg, Schoolstraat, Johan Willem Burgerstraat,
Zwaneplein, Oranjeweg en omgekeerd. Ter hoogte van het
Plantsoentje wordt een tijdelijke halte ingericht. De
tijdelijke route duurt naar verwachting tot eind december.
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Streekarchivaris
De streekarchivaris is op woensdag 13 november aanwezig
in het gemeentehuis in Ballum.

Twaalf jaar convenant Duurzaam Ameland
in vogelvlucht
Het convenant Duurzaam
Ameland bestaat twaalf
jaar. In die periode is veel
gedaan, door de
deelnemende bedrijven én
door de Amelanders zelf.
En dat gaat nog steeds
door; er staan weer
diverse projecten op
stapel. TNO en
Hanzehogeschool
Groningen hebben
onderzocht wat het
convenant Ameland tot nu
toe heeft gebracht. De
resultaten van deze ‘learning history’ zijn kort samengevat
in een flyer die op Ameland huis-aan-huis wordt verspreid.
De flyer geeft een kort overzicht aan de hand van drie
vragen: Wat is er bereikt? Wat staat op stapel? Wat hebben
we geleerd? Wilt u een uitgebreidere versie van het
onderzoek ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
duurzaamameland@ameland.nl. Vermeld daarbij ‘boekje
learning history’.

Kalender
1 t/m 30 november
Kunstmaand Ameland in het gemeentehuis

Maandag 11 november
Extra openbare raadsvergadering | 20.00 uur

Maandag 11 november
Overleg Beheerdersoverleggroep Ameland | 20.00 uur

Woensdag 13 november
Inloopavond raadsfracties | 19.30 uur

Woensdag 13 november
Streekarchivaris

Donderdag 14 november
Dag van de Mantelzorg | 15.45 uur

Vergunningen
Aangevraagde vergunning
Omgevingsvergunning
Hollum: De Klonjes: Realisatie van het project “Waker
en Wachter” 25-10-2019

Verleende vergunning
Omgevingsvergunning
Nes: Ballumerweg 23, 9163 GA: Brandveilig gebruik
van het gebouw 11-12-2019

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.
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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

