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Mededelingen
Beëdiging en installatie burgemeester
In een bijzondere raadsvergadering op donderdag
16 januari wordt de heer Leo Pieter Stoel door Commissaris
der Koning de heer A.A.M. Brok beëdigd en door de raad
geïnstalleerd als burgemeester van
Ameland. De bijzondere
raadsvergadering vindt plaats in de
Burgemeester Walda School,
Ballumerweg 24 in Nes. We
nodigen u van harte uit hierbij
aanwezig te zijn. De
raadsvergadering begint om
14.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur.
Tijdens de aansluitende receptie, vanaf 15.30 uur, bent u van
harte welkom in de Burgemeester Walda School om de heer
Stoel en zijn echtgenote persoonlijk te feliciteren.

Commissievergadering 6 januari vervalt
De raadscommissievergadering van maandag 6 januari komt te
vervallen. De raadsvergadering van maandag 27 januari gaat
wel door. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519)
555 555.

Gemeentehuis gesloten op feestdagen
Het gemeentehuis in Ballum is gesloten op:
 woensdag 25 december (Eerste Kerstdag);
 donderdag 26 december (Tweede Kerstdag);
 vrijdag 27 december;
 woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag).
Om een overlijden of geboorte te melden, kunt u op vrijdag
27 december tussen 13.00 en 14.00 uur contact opnemen
met de gemeente via telefoonnummer 06 - 295 757 65.

Milieustraat gesloten op feestdagen
De milieustraat is gesloten op woensdag 25 december (Eerste
Kerstdag), donderdag 26 december (Tweede Kerstdag) en op
woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag).

Wegafsluitingen eind december
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 Voor een winterbraderie op vrijdag 27 december aan de
Hoofdweg in Buren worden de Hoofdweg en de Esther
Meindertsstraat vanaf het Fabriekspad van 08.00 uur tot
19.00 uur afgesloten voor verkeer.
 Voor een sfeermarkt op en rond het plantsoen aan de
Plantsoenstraat in Hollum op zaterdag 28 december worden
tussen 12.00 uur en 23.00 uur de volgende kruisingen naar
de Plantsoenstraat afgesloten voor verkeer: Schoolstraat ter
hoogte van De Hoge Stoep en de Johan Wilhelm Burgerstraat
ter hoogte van De Walvisvaarder.
 Op maandag 30 december wordt een Oudejaarskuier
georganiseerd in (de omgeving van) Nes. Het Kerkplein is
van 16.00 tot 21.00 uur afgesloten voor verkeer.
 Op dinsdag 31 december wordt voor het kerstboomwerpen
tussen 10.00 en 17.00 uur één van de twee straten langs het
plantsoen aan de Gerrit Kosterweg in Ballum afgesloten voor
verkeer.

Jaarwisseling 2019/2020
De gemeente Ameland wenst iedereen een fijne en veilige
jaarwisseling. Om de feestelijkheden rond de jaarwisseling zo
probleemloos mogelijk te laten verlopen, vragen wij uw
medewerking. Zo kunt u bijvoorbeeld uw containers
binnenzetten en uw tuinmeubilair opruimen. Verder vragen
we uw aandacht voor de regels met betrekking tot carbid,
vuurwerk en vreugdevuren:

Carbidschieten: melden vóór 24 december
Wilt u carbidschieten op Oudejaarsdag? Dan moet u daarvan
melding doen via een digitaal formulier op www.ameland.nl.
Melden kan van woensdag 18 december tot en met maandag
23 december. Om een melding te doen, moet u 18 jaar of
ouder zijn. Aan het carbidschieten zijn een aantal
voorwaarden gekoppeld waaraan de melder zich moet houden.
De melden moet dit ook verklaren.
Carbidschieten is alleen toegestaan op dinsdag 31 december
van 12.00 uur tot 18.00 uur op een aantal door het college
vastgestelde locaties. Deze locaties staan beschreven op onze
website. Bij het gebruik van carbid moet rekening gehouden
worden met woningen en dieren in de omgeving.

Veilig en legaal vuurwerk afsteken
Afsteken van vuurwerk mag alleen van dinsdag 31 december
18.00 uur tot woensdag 1 januari 02.00 uur. Steek uitsluitend
legaal vuurwerk af. Illegaal vuurwerk is verboden en
bovendien zeer gevaarlijk. De politie ziet streng toe op het in
het bezit hebben en gebruiken van illegaal vuurwerk. U kunt
goedgekeurd vuurwerk met een Nederlandse
gebruiksaanwijzing op 28, 30 en 31 december bij officiële
verkooppunten kopen mits u 16 jaar of ouder bent. Let op:
▪ Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plaats en ga niet
experimenteren;
▪ Denk om uw eigen veiligheid en om de veiligheid van
mensen en dieren in de buurt;
▪ Gooi geen vuurwerk in straatkolken, brievenbussen en
afvalbakken;
▪ Ruim na het afsteken de achterblijvende rommel op!

Vreugdevuren houden
Al jaren is het een traditie om tijdens de jaarwisseling
vreugdevuren te houden. Om onveilige situaties te voorkomen,
geldt het volgende:
▪ Vreugdevuren zijn alleen toegestaan op aangewezen
locaties. Wilt u de vastgestelde plekken weten? Dan kunt u
bellen naar de gemeente via tel. (0519) 555 555.
▪ Alleen schoon en onbehandeld hout (zonder spijkers!) mag
op het vuur worden gelegd;
▪ Het ontsteken van auto- en tractorbanden, tuinmeubilair,
matrassen e.d. is niet toegestaan en wordt bekeurd;
▪ Houd rekening met windrichting en omwonenden;
▪ Heeft u het vreugdevuur georganiseerd? Doof dan het
vuur en ruim achterblijvende rommel op.
Ervaart u hinder? Bel dan 112.

Geen Gemeente Info op 1 januari
De Gemeente Info van 1 januari (Nieuwjaarsdag) komt te
vervallen. De Gemeente Info van volgende week wordt
verspreid op 24 december. Voor mededelingen in de periode
rond de feestdagen verwijzen we u naar www.ameland.nl.

Wijzigingen afvalkalender week 52 en 1
Vanwege Kerstmis en Nieuwjaarsdag wijzigen de
afvalinzameldagen als volgt:
Ma 23-12:
Restafval bedrijven
Di 24-12:
Restafval Nes en Buren
Papier Ballum
Wo 25-12:
Geen inzameling
Do 26-12:
Geen inzameling
Vr 27-12:
Restafval Hollum en Ballum
Restafval bedrijven
Ma 30-12:
Restafval bedrijven
Di 31-12:
Papier Hollum
Wo 01-01:
Geen inzameling
Do 02-01:
GFT-afval Hollum, Ballum, Nes en Buren
Vr 03-01:
Restafval bedrijven

Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan
‘Ballum-Camminghastraat 16’
Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge
artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 25 november
2019 het bestemmingsplan ‘Ballum-Camminghastraat 16’
gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft
betrekking op het wijzigen van de functie ‘dagrecreatie’ naar
een hotelfunctie aan de Camminghastraat 16 te Ballum. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 juli tot en met 28
augustus 2019 ter inzage gelegen. Tijdens de periode van
ter inzagelegging is één zienswijze ingediend.
Het bestemmingsplan ‘Ballum-Camminghastraat 16’ en de
daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 19
december 2019 tot en met 29 januari 2020 ter inzage in het
gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan met bijlagen
kunt u ook vinden op www.ameland.nl. De wijzigingen in het
bestemmingsplan vindt u in de zienswijzenota, welke is
bijgevoegd bij het vaststellingsbesluit. Een belanghebbende
die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft
gebracht, kan vanaf 19 december 2019 gedurende zes weken
beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in
staat is geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Het
beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt
in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde
beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking
van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld, kan
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed
een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient
geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie
van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek
tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
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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

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Bosrand 72, 9164 LE: Bouwen van een
recreatiewoning 04-12-2019
Ballum: Parnassiadal 360, 9162 SV: Vergroten van de
recreatiewoning 10-12-2019
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag
is ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
procedure ‘Bouw loods Strandweg te
Ballum’
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 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het project:
 Bouw van een loods aan de Strandweg te Ballum. De
aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op
12 juni 2019 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en
‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Indienen zienswijze
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, bijbehorende
stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
kunt u schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen.
De ontwerpbesluiten liggen samen met de bijbehorende
stukken ter inzage vanaf donderdag 19 december 2019 tot
en met woensdag 29 januari 2020. 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 en in het gemeentehuis
in Ballum. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u bellen naar tel. (0519) 555 555.

Verleende vergunning
Evenementenvergunning
Buren: Vereniging Dorpsbelang Buren:

Het organiseren van
een winterbraderie door de ondernemers van Buren op vrijdag
27 december 2019 aan de Hoofdweg in Buren 23-01-2020
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die ervoor
zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

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

