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Mededelingen

Koninklijke onderscheidingen voor vijf
vrijwilligers brandweer op Ameland
Tijdens de hulpverlenersavond op woensdag 18 december in het
gemeentehuis in Ballum had burgemeester Gerard van Klaveren
de eer om vijf leden van de vrijwillige brandweer op Ameland te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Harrie Kooiker
(post Nes, sinds 1990), Karel Richard de Boer (post Hollum, sinds
1998), Richard Mosterman (post Nes, sinds 1990), Harold
Kuperus (post Nes, sinds 1991) en Sicco de Vries (post Hollum,
sinds 1995) kregen de lintjes opgespeld voor hun jarenlange
inzet als vrijwilliger bij Brandweer Fryslân op Ameland. Van harte
gefeliciteerd!

Nieuwe belastingverordeningen vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 16 december 2019 de volgende
belastingverordeningen vastgesteld:
 Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting
2020;
 Verordening op de heffing en invordering van leges 2020;
 Verordening op de heffing en invordering van liggeld 2020;
 Verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2020;
 Verordening op de heffing en invordering van
onroerendezaakbelastingen 2020;
 Verordening op de heffing en invordering van
reinigingsheffingen 2020;
 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020;
 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting
2020;
 Verordening luchthavengeldregeling 2020.
In de verordening forensenbelasting 2020 is een tariefstijging van
1,5% doorgerekend ten opzichte van 2019. Een uitzondering hierop
is het tarief forensenbelasting voor woningen met een waarde tot
€ 50.000; dat tarief is verlaagd naar € 226,68.
Voor de onroerendezaakbelasting geldt een tariefstijging van 2%
ten opzichte van 2019.
Het tarief van de toeristenbelasting stijgt ten opzichte van 2019
met 2,5%. Het tarief van de toeristenbelasting is daarbij
(afgerond) vastgesteld op € 1,59 per persoon per aankomst
en per overnachting (ongeacht het verblijfstype).
In de verordening rioolheffing is een tariefdifferentiatie
opgenomen voor het vaste bedrag rioolheffing, voor eigendommen
met een waarde tot € 50.000 (€ 50,00) en voor eigendommen met
een waarde vanaf € 50.000 (€ 115,60).
De tarieven van de andere belastingen/rechten 2020 zijn niet
verhoogd in vergelijking met 2019. Een uitzondering hierop zijn
de tarieven die wettelijk zijn voorgeschreven en welstandstarieven.

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. Deze openbare raadsvergadering
vindt plaats in de Burgemeester Walda School, Ballumerweg 24 in
Nes. De raadsvergadering begint om 14.00 uur; inloop vanaf
13.30 uur. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de
raadsvergadering. Tijdens de aansluitende receptie, vanaf 15.30
uur in de Burgemeester Walda School, bent u van harte welkom
om de heer Stoel en zijn echtgenote persoonlijk te feliciteren.

Gemeentehuis en milieustraat gesloten
In verband met de feestdagen is het gemeentehuis in Ballum
gesloten op woensdag 25 december, donderdag 26 december,
vrijdag 27 december en woensdag 1 januari. Een overlijden of
geboorte kunt u op vrijdag 27 december tussen 13.00 en 14.00
uur melden via telefoonnummer 06 - 295 757 65. Ook de
milieustraat is gesloten op woensdag 25 december,
donderdag 26 december en op woensdag 1 januari.

Wijzigingen afvalkalender week 52 en 1
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Vanwege de feestdagen wijzigt de afvalkalender als volgt:
Di 24-12: Restafval Nes en Buren + papier Ballum
Vr 27-12: Restafval Hollum en Ballum + bedrijven
Ma 30-12: Restafval bedrijven
Di 31-12: Papier Hollum
Do 02-01: GFT-afval Hollum, Ballum, Nes en Buren
Vr 03-01: Restafval bedrijven

Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2020 en liggen
gedurende één maand ter inzage in het gemeentehuis in Ballum.
De verordeningen kunt u ook vinden op www.overheid.nl onder
‘lokale wet- en regelgeving’. Wilt u meer weten? Neem dan contact
op via tel. (0519) 555 555 of via belastingen@ameland.nl.

Verordening Wet maatschappelijke
ondersteuning 2020 vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 16 december 2019 de Verordening Wet
maatschappelijke ondersteuning gemeente Ameland 2020
vastgesteld. Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Met ingang van
1 januari 2020 is de wetswijziging ‘abonnementstarief’ van kracht.
Op basis van het ‘abonnementstarief’ kan de gemeente maximaal
€19,- per maand aan eigen bijdrage vragen. Door deze
wetswijziging vallen ook algemene voorzieningen met een
duurzame hulpverleningsrelatie onder het ‘abonnementstarief’. In
de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente
Ameland 2020 heeft de gemeente Ameland de algemene
voorziening Hulp bij het Huishouden aangewezen als voorziening
waarop het abonnementstarief van toepassing is. De eigen bijdrage
is dan niet langer inkomensafhankelijk en zal vanaf 2020 voor
iedereen maximaal €19,- per maand zijn. De Verordening Wet
Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Ameland 2020 treedt in
werking op 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente
Ameland 2016. De nieuwe verordening ligt gedurende zes weken
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de verordening ook vinden
op www.overheid.nl onder ‘Lokale wet- en regelgeving’. Voor meer
informatie kunt u bellen naar telefoonnummer (0519) 555 555.

Reconstructiewerkzaamheden in Nes

Jaarwisseling 2019/2020

In de kerstvakantie vinden er geen reconstructiewerkzaamheden
in Nes plaats. De werkzaamheden worden hervat op maandag
6 januari. Op dinsdag 14 januari wordt er gewerkt aan het
stroomnet rondom de kruising Reeweg, Burgemeester
Waldastraat, Obbe Edskesstraat. Dit kan leiden tot hinder.
Eigenaren van de betreffende percelen krijgen hierover
persoonlijk bericht van Liander. Heeft u vragen over de
werkzaamheden? Dan kunt u terecht op het spreekuur; met
ingang van 2020 iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur bij de
bouwkeet op het Verdekspad in Nes.

De gemeente Ameland wenst u een fijne en veilige jaarwisseling
en vraagt uw aandacht nogmaals voor:
 Carbidschieten is alleen toegestaan op dinsdag 31 december
van 12.00 uur tot 18.00 uur op de vastgestelde locaties, mits u
tijdig een melding heeft gedaan. Melden is nu niet meer
mogelijk.
 Vuurwerk afsteken mag alleen van dinsdag 31 december 18.00
uur tot woensdag 1 januari 02.00 uur. U kunt goedgekeurd
vuurwerk met een Nederlandse gebruiksaanwijzing op 28, 30 en
31 december bij officiële verkooppunten kopen. Gooi geen
vuurwerk in brievenbussen, straatkolken en afvalbakken.
 Vreugdevuren zijn alleen toegestaan op de aangewezen locaties,
uitsluitend met schoon en onbehandeld hout. Houd rekening
met de windrichting en omwonenden, doof het vuur na afloop
en ruim achterblijvende rommel op.

Intrekking ontwerpbestemmingsplan 6
nieuwe recreatiewoningen Nes-Buren
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17
december 2019 hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan
‘6 nieuwe recreatiewoningen recreatieterrein Nes-Buren’
(planidentificatienummer: NL.IMRO.0060.130201-ON01) in te
trekken. Dit plan voorzag in het planologisch mogelijk maken van
zes nieuwe bouwvlakken voor recreatiewoningen. De reden is dat
inmiddels een ontwerpbestemmingsplan in procedure is gebracht
voor het gehele plangebied recreatiegebied Nes-Buren. Het
ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen worden
niet behandeld door de gemeenteraad. De procedure is hiermee
gestopt. Dit hebben wij gedaan door het bestemmingsplan in zijn
geheel te verwijderen van www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit is een
mededeling. U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen
Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat na onderzoek is gebleken dat de 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 actueel ingeschreven in Nederland.
Naam
M. Tolomei
M. Pinto
M. Kukl’a
M. Mazzurini

Geboortedatum
10-12-1994
09-04-1998
04-02-1978
01-10-1984

Datum besluit
01-11- 2019
01-11-2019
04-11-2019
11-11-2019

Uitschrijven naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Staat uw naam hier genoemd of weet u waar bovenstaande
persoon verblijft? Neem dan contact op met de gemeente via
burgerzaken@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555. 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 deze personen geen aangifte
binnengekomen. Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot
gevolg hebben dat de personen geen documenten kunnen
aanvragen en dat uitkeringen worden stopgezet.
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, waarom u het
niet met het besluit eens bent en uw handtekening.
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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
Ballum: Bergeendsweg 108, 9162 SB: Verbouwen van de
recreatiewoning 13-12-2019
Hollum: Johan Bakkerstraat, 9161 BT: Nieuw bouwen van
appartementen 14-12-2019
Ballum: Distelduin 334, 9162 SP: Verbouwen van de
recreatiewoning 14-12-2019
Ballum: Ridderweg 16, 9161 AA: Bouwen van een schuur
15-12-2019

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De aanvraag is
ontvangen op de datum die bij de aanvraag staat.

Sloopmeldingen
Nes: Kievitsweg 40, 9163 KB: Slopen recreatiewoning 17-12-2019
Nes: Kardinaal de Jongweg 28, 9163 JA: Verwijderen van asbest
17-12-2019

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

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Kerkplein 3, 9163 HB: Uitvoering van ondergeschikte
horeca 28-01-2020
Nes: Kroonstuk 3, 9163 KD: Aanbouwen aan de woning 28-012020

Buren: Meester Oudweg 19, 9164 LB: Bouwen van een aanbouw
28-01-2020

Buren: Noordwal 6, 9164 KJ: Aanbouwen bijgebouw 28-01-2020
Hollum: Ridderweg 16, 9161 AA: Verbouwen berging 28-01-2020
Nes: Molenweg 10a, 9163 HP: Verbouwen molen 29-01-2020
Nes: Strandweg 39, 9163 GL: Brandveilig gebruik van het
gebouw 31-01-2020

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

