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Mededelingen
Bijzondere openbare raadsvergadering op
16 januari
U bent van harte welkom bij de bijzondere openbare
raadsvergadering op donderdag 16 januari om 14.00 uur in
de Burgemeester Walda School in Nes. Deze vergadering is
niet rechtstreeks te volgen via de LOA.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Voorlezen benoemingsbesluit de heer L.P. Stoel door de
griffier
4. Toespraak door de Commissaris van de Koning in
Fryslân, de heer A.A.M. Brok
5. Beëdiging van de heer L.P. Stoel als burgemeester van
Ameland door de heer A.A.M. Brok
6. Toespraak door de locoburgemeester de heer
T.E.F.W. Faber
7. Overhandigen van de ambtsketen door de heer
T.E.F.W. Faber aan de heer L.P. Stoel
8. Toespraak door de plaatsvervangend raadsvoorzitter
de heer P.J. IJnsen
9. Overhandigen voorzittershamer door de heer
P.J. IJnsen aan de heer L.P. Stoel
10. Toespraak door de heer L.P. Stoel
11. Sluiting (door burgemeester Stoel)
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

Uitnodiging

In de bijzondere openbare raadsvergadering op donderdag
16 januari om 14.00 uur wordt de heer Leo Pieter Stoel
beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Ameland.
Tijdens de aansluitende receptie, vanaf 15.30 uur, bent u
van harte welkom in de Burgemeester Walda School in Nes
om de heer Stoel en zijn echtgenote persoonlijk te
feliciteren.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Vanwege de beëdiging en installatie van de heer
Leo Pieter Stoel als burgemeester van Ameland is het
gemeentehuis in Ballum op donderdag 16 januari geopend
van 8.30 tot 12.00 uur. Op de middag is het gemeentehuis
gesloten.

Streekarchivaris
De streekarchivaris is op donderdagochtend 16 januari in
het gemeentehuis in Ballum aanwezig.

Vaststelling privaatrechtelijke tarieven
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Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn
vergadering van 7 januari 2020 de privaatrechtelijke
tarieven per 1 januari 2020 vastgesteld. De tarieven kunt u
vinden op www.ameland.nl.

Woning te huur
De woning Lijnbaan 3 in Nes is naar verwachting per
1 mei 2020 beschikbaar voor verhuur. De woning heeft
drie slaapkamers. De huurprijs bedraagt € 643,10 per
maand. De woning wordt bij voorkeur toegewezen aan een
meerpersoonshuishouden.
Een foto en een tekening van de woning kunt u vinden op
www.ameland.nl/wonen. Staat u ingeschreven als
woningzoekende bij de gemeente Ameland en heeft u
belangstelling voor deze woning? Dan verzoeken wij u
vriendelijk schriftelijk te reageren. U kunt uw
belangstelling ook kenbaar maken via bovengenoemde link.
Uw reactie dient uiterlijk dinsdag 21 januari bij ons
binnen te zijn. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555.

Informatieavond terreinbeheerders
Op dinsdag 11 februari om 19.30 uur vindt de jaarlijkse
informatieavond van de terreinbeheerders van Ameland
plaats bij Hotel Hofker in Nes. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

Gewijzigde regelgeving voor recreatieve
visserij met staand want
De Raad van de Europese Unie heeft tijdens de Landbouwen Visserijraad op 16 en 17 december 2019 een gewijzigde
verordening vangstmogelijkheden vastgesteld. Voor de
recreatieve visserij met staand want zijn de volgende
wijzigingen van toepassing:
 Recreatief vissen met staand want wordt niet
verboden;
 Wel is het vanaf 1 januari 2020 verboden recreatief
met staand want gericht op zeebaars te vissen;
 Eventueel bijgevangen zeebaars mag niet worden
behouden.
De jaarlijkse registratie voor vissen met staand want blijft
bestaan. U kunt hiervan melding doen op www.ameland.nl.
Voor meer informatie over de gewijzigde regelgeving kunt
u contact opnemen via info@ameland.nl of
telefoonnummer (0519) 555 555.

75 jaar bevrijding Ameland
Dit jaar staan we stil bij het beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien
weer in vrijheid leven. Wist u dat Ameland pas op 3 juni
1945 is bevrijd? Daar willen we graag aandacht aan
besteden. Onder de regie van de gemeente Ameland is een
werkgroep WO II, samen met onder andere dorpsbelangen,
muziekverenigingen en
musea, plannen aan het
uitwerken voor een groots
bevrijdingsfeest.
Heeft u nog foto’s van voor, tijdens of na de bevrijding op
Ameland en wilt u die foto’s met ons delen? Dan kunt u dit
sturen naar Gerlof Molenaar via g.molenaar@knid.nl of
naar Aleida Edes via aleidaedes@amelandermusea.nl. Uw
medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Kerktoren Ballum in de steigers voor
restauratie

Kalender

Binnenkort wordt de kerktoren aan de Camminghastraat in
Ballum grondig gerestaureerd. De restauratie is onderdeel
van het geplande onderhoud aan de toren. Bij deze
restauratie wordt onder andere het metsel- en voegwerk
plaatselijk hersteld. Daarnaast worden onder meer het
ankerwerk, de galmborden, het torenkruis en het gehele
dak hersteld. Op 13 januari wordt gestart met het
steigerwerk. Deze steiger wordt aan de wegzijde
uitgekraagd op een hoogte van ± 4 meter zodat het
doorgaande verkeer hier geen hinder van ondervindt.

Donderdag 16 januari

De aannemer, bouwbedrijf Dijkstra de Graaf BV uit
Engwierum, verwacht de restauratie half maart af te
ronden.

Maandag 3 februari

De aannemer probeert de overlast voor omwonenden zoveel
mogelijk te beperken. Voor vragen, klachten of
opmerkingen over de restauratiewerkzaamheden kunt u
contact opnemen bouwbedrijf Dijkstra de Graaf BV via
telefoonnummer 0511 - 408 272.

Beëdiging en installatie van de heer Leo Pieter Stoel
als burgemeester van Ameland met receptie

Donderdag 16 januari
Streekarchivaris (op ochtend)

Maandag 27 januari
Openbare raadsvergadering

Openbare raadscommissievergadering

Dinsdag 11 februari
Informatieavond terreinbeheerders

Vergunningen
Aangevraagde vergunning
Omgevingsvergunning
Hollum : Johan Wilhelm Burgerstraat 4, 9161 BH: Maken
van een entree in de westgevel 0 6-01-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Uitwegmeldingen
Nes: Hiemkesweg 2, 9163 GG: Veranderen van een
bestaande uitweg naar het perceel van de woning
1 9-02-2020

Nes: Van der Stratenweg 13a, 9163 HS: Aanleggen van
een uitweg naar het perceel van de woning 2 0 -02-2020

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.
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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

Op eningstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

