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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op
25 november
U bent van harte welkom bij de openbare
raadsvergadering op maandag 25 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. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met
14 november 2019
4. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering
14 oktober 2019
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering
28 oktober 2019
6. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering
11 november 2019
7. Voorstel inzake bestemmingplan Ballum Camminghastraat 16
8. Voorstel inzake regiodeal De Waddeneilanden
9. Motie
10. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555
555 of jmetz@ameland.nl.

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!

Kalender
Maandag 25 november
Openbare raadsvergadering | 19.30 uur

Woensdag 27 november
Streekarchivaris

Maandag 9 december
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Openbare raadscommissievergadering | 19.30 uur

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op woensdag 27 november aanwezig
in het gemeentehuis in Ballum.

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!

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

Evenementenvergunning
Ameland: Ameland Actief, vergunning voor het

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.

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

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen

organiseren van het kerstboomwerpen op het plantsoen
in Ballum op dinsdag 31 december 2019 en de
Nieuwjaarsduik op het strand in Hollum op woensdag
1 januari 2020 31-12-2019

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.

Omgevingsvergunningen
Nes: Ballumerweg 6, 9163 GB: Realiseren van een
koffiehoek 05-11-2019
Buren: Willibrordusstraat 5, 9164 KT:
Groepsaccommodatie wijzigen in pension en permanente
bewoning 08-11-2019
Hollum: Oranjeweg 42-c, 9161 CC: Uitbreiden
gebruiksmogelijkheden van het centrumgebouw ten
behoeve van een bedrijfswoning 11-11-2019
Nes: Kroonstuk 3, 9163 KD: Aanbouw aan de woning
12-11-2019

Hollum: Johannes Bakkerstraat 13, 9161 BT:
Verbouwen/restaureren van het pand 12-11-2019

Sloopmelding
Buren: Strandweg 65, 9164 KA: Verwijderen van
asbesthoudende dakbedekking van het hoofdgebouw
12-11-2019

Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Polderweg 2, 9163 JM: Aanleggen van
parkeerplaatsen 23-12-2019
Nes: Schoolstraat 8, 9163 GE: Bouwen van een fysio- en
manuele therapie 23-12-2019
Ballum: Duinrooshoek 345, 9162 SR: Verbouwen van de
recreatiewoning 25-12-2019
Hollum: Zuiderlaan 8, 9161 AG: Aanleggen van
verharding 31-12-2019
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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

