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Mededelingen
Leo Pieter Stoel beëdigd en geïnstalleerd
als burgemeester van Ameland

Burgemeester Stoel noemde in zijn dankwoord Ameland ‘het
mooiste Waddeneiland ter wereld’. Hij zei uit te zien naar
de samenwerking met de raad, het college en alle
Amelanders. ‘Samen komen we verder’, zei hij.

Donderdag 16 januari is Leo Pieter Stoel beëdigd door
Commissaris der Koning van Fryslân Arno Brok en
geïnstalleerd als burgemeester van Ameland. Dat gebeurde
tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Burgemeester
Walda School in Nes. De heer Stoel, zijn echtgenote Alet
Doornbos, zoon Klaas Pieter en diens vriendin Esme
arriveerden met de reddingsboot van de KNRM op de
veerdam in Nes.

Op 14 oktober 2019 werd de heer Stoel door de
gemeenteraad van Ameland voorgedragen als nieuwe
burgemeester als opvolger van Gerard van Klaveren. Op
28 november 2019 werd bekendgemaakt dat de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
voordracht heeft overgenomen en hem bij Koninklijk
Besluit laat benoemen met ingang van 16 januari 2020.
Gerard van Klaveren droeg volgens protocol op 15 januari
2020 na anderhalf jaar waarnemer op Ameland zijn
ambtsketen over aan locoburgemeester Faber. Commissaris
Brok dankte de heer Van Klaveren donderdag ‘voor zijn
inspanningen, zijn betrokkenheid, zijn nabijheid,
zichtbaarheid en enthousiasme’.

Openbare raadsvergadering op 27 januari
U bent van harte welkom bij de openbare
raadsvergadering op maandag 27 januari om 19.30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum.

Voorlopige agenda

Locoburgemeester Theo Faber hing de nieuwe burgemeester
de officiële ambtsketen om en heette hem en zijn vrouw
welkom op Ameland. Vice voorzitter van de raad Piet
IJnsen overhandigde de heer Stoel symbolisch de
voorzittershamer.
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1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met
10 januari 2020
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering
16 december 2019
5. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering
7 januari 2020
6. Voorstel inzake wijzigingsverordening Onroerende
Zaakbelasting 2020
7. Voorstel inzake wijzigen Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
8. Voorstel inzake concept Kaderbrief Veiligheidsregio
Fryslân
9. Voorstel inzake definitief besluit verkoop aandelen
Eneco
10. Voorstel inzake bekrachtigen geheimhouding stukken
Eneco
11. Voorstel inzake: aanwijzingsbesluit griffier,
delegatiebesluit werkgeverscommissie, instructie griffier
en verordening werkgeverscommissie conform de nieuwe
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
12. Sluiting

De vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de
LOA. De vergaderstukken vindt u op www.ameland.nl. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de griffier via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Aangevraagde vergunningen

Initiatiefrijke Friezen met goede
projectideeën gezocht

Omgevingsvergunning
Ballum: Smitteweg 10, 9162 EC: Uitbreiden van de woning

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp,
stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van
13 januari tot en met 6 februari 2020 weer subsidie
aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze
subsidieregeling, die recent uitgebreid is met
ontmoetingsplekken, helpt provincie Fryslân initiatieven uit
de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is
€ 1.450.000,- beschikbaar voor heel Fryslân.

Fan ûnder op
Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen
wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook
de projecten opzetten. Doel is om bij te dragen aan lokale
innovatie, de leefbaarheid te bevorderen en de
werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.
Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren
van de leefbaarheid in wijk, dorp of stad. Initiatiefnemers
kunnen voor het opstellen van een projectplan en hulp bij
de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk en Doarpswurk.
Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf of
www.doarpswurk.frl.

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.

Collecte Hersenstichting
Van maandag 27 januari tot en met zaterdag 1 februari
wordt er op Ameland gecollecteerd voor de Hersenstichting.

Kalender
Maandag 27 januari
Openbare raadsvergadering

Vergunningen

15-02-2020

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

Sloopmelding
Nes: Ballumerweg 6, 9163 GB: Verwijderen asbest
15-01-2020

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

Verleende vergunningen
Kabels en leidingen
Nes: Liander Infra N.V.: Vergunning voor het verwijderen
van een aansluitkast en het aansluiten van kabels ter
hoogte van de Reeweg in Nes 22-02-2020

Evenementenvergunning
Hollum: Stichting Amelander Musea: Vergunning voor het
organiseren van 12 demonstraties in 2020 met de
paardenreddingboot op het Zuid-West strand 27-02-2020
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.

Maandag 3 februari
Openbare raadscommissievergadering

Dinsdag 11 februari
Informatieavond terreinbeheerders
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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

