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Mededelingen
Inloopavond raadsfracties op
13 november
Woensdag 13 november bent u van harte welkom bij de
inloopavond van de raadsfracties 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.

Aanleggen van verharding in het
Beschermd Dorpsgezicht
Verhardingen aanleggen, verbreden of verleggen in het
Beschermd Dorpsgezicht mag alleen als u daarvoor een
omgevingsvergunning heeft. Voorheen noemden we dit
een aanlegvergunning. Deze vergunningsplicht geldt zowel
voor het aanleggen van verharding op eigen terrein als op
gemeentegrond, zoals inritten. Voorwaarde is dat er geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het
Beschermd Dorpsgezicht. Ook moet de verharding
aansluiten bij de aangrenzende weg, waarbij er gebruik
moet worden gemaakt van gebakken klinkers in dezelfde
kleurstelling. Om deze waarden te beoordelen, wordt een
aanvraag altijd voorgelegd aan de Begeleidingscommissie
Beschermde Dorpsgezichten.
Ameland kent drie Beschermde Dorpsgezichten: in Hollum,
Ballum en Nes. Het Beschermd Dorpsgezicht is een
aangewezen deel van het dorp waarin de
cultuurhistorische en ruimtelijke waarden beschermd en zo
mogelijk versterkt worden.
Wilt u een verharding aanleggen in het Beschermd
Dorpsgezicht en heeft u hierover vragen? Neem dan
contact op met het team Fysieke Leefomgeving via
telefoonnummer (0519) 555 555. Wij helpen u graag!

Vacature
De gemeente Ameland is op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de functie van Secretaris Adviescommissie
Bezwaarschriften m/v. Solliciteren kan tot 20 november
via www.werkeninfriesland.nl.
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Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas om
15.30 uur met de boot aan bij de veerdam in Nes.
De Sint en de Pieten gaan vanaf de veerdam naar
het centrum van Nes om de kinderen daar te
begroeten.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Zaterdag 16 november
15.30 uur
Veerdam in Nes

Er rijdt om 15.10 uur een bus vanaf het centrum van
Buren via de Reeweg in Nes naar de veerdam. Na de
intocht rijdt de bus vanaf de Reeweg naar Buren. Er
rijdt geen bus vanaf Hollum/Ballum naar de intocht
bij de veerdam.

Rectificatie: Bestemmingsplan ‘De Hagen
Hollum’ niet onherroepelijk
Burgemeester en wethouders hebben op 25 september
2019 bekendgemaakt dat het bestemmingsplan ‘De Hagen
Hollum’ onherroepelijk is geworden. Achteraf is gebleken
dat er beroep is ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak Raad van State. Dit betekent dat het
bestemmingsplan niet onherroepelijk is, maar wel in
werking is getreden.

Enquête hybride warmtepomp
Alle woningeigenaren die met subsidie van de gemeente
en GasTerra in het verleden een hybride warmtepomp
hebben aangeschaft, ontvingen de afgelopen weken een
korte enquête. Enkele warmtepompbezitters hebben deze
nog niet ingevuld. Daarom hierbij een herinnering.
Heeft u een hybride warmtepomp maar nog geen enquête
ingevuld? Dan kunt u dat alsnog doen. U vindt de enquête
online via https://bdho.nl/enquete-ameland/. Op papier
invullen kan ook. Eventueel kunt u een nieuwe enquête
aanvragen bij de gemeente via telefoonnummer (0519)
555 555. De enquête is anoniem. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking!

Verkeersbesluit reconstructie
dorpscentrum Nes
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Ameland heeft op 5 november 2019 een
verkeersbesluit genomen voor de reconstructie van het
dorpscentrum Nes. Het verkeersbesluit treedt in werking
op 14 november 2019. Tot 31 december 2019 kunnen
belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerp
verkeersbesluit hebben ingediend, beroep instellen bij de
rechtbank. Belanghebbenden die geen zienswijze tegen
het ontwerp verkeersbesluit hebben ingediend en kunnen
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest, kunnen eveneens beroep instellen tegen het
verkeersbesluit.

Wegafsluiting
Tijdens de intocht van Sinterklaas op zaterdag 16 november
wordt de Reeweg in Nes voorbij het politiebureau tot aan het
podium op de driesprong vanaf 15.00 tot 16.30 uur
afgesloten voor verkeer.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Camminghastraat 16, 9162 EM: Verbouwen en
renoveren van de woning 01-11-2019
Nes: Kerkplein 3, 9163 HB: Wijzigen van de bestemming
02-11-2019

Nes: Strandweg 39, 9163 GL: Brandveilig gebruiken van
het gebouw 05-11-2019
Hollum: Westerlaan 8, 9161 AP: Groot raam vervangen
door twee kleine ramen 04-11-2019

Kalender
Woensdag 13 november
Inloopavond raadsfracties | 19.30 uur

Woensdag 13 november
Streekarchivaris

Donderdag 14 november
Dag van de Mantelzorg | 15.45 uur

Zaterdag 16 november
Intocht Sinterklaas | 15.30 uur

Maandag 25 november
Openbare raadsvergadering | 19.30 uur

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Kardinaal de Jongweg 28, 9163 JA: Vervangen van
het dak 17-12-2019
Ballum: Gerrit Kosterweg 15, 9162 EN: Kappen van een
boom (iep) 19-12-2019
Nes: Torenhoogte 5, 9163 KD: Kappen van twee bomen
(iep) 20-12-2019

Uitwegmelding
Hollum: Tjettepad, 9161 AS: Aanleggen van een uitweg
aan het Tjettepad naar het perceel van het recreatief
bijgebouw aan de Badweg 1a 17-12-2019

Geweigerde vergunning
Omgevingsvergunning
Hollum: Zuiderlaan 8, 9161 AG: Aanleggen van
verharding 20-12-2019

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

