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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering op 9
maart
U bent van harte welkom bij de openbare
raadscommissievergadering op maandag 9 maart om 19.30
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De
vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de LOA.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje komt te vervallen
Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
3 februari 2020
6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan
Recreatieterrein Nes-Buren
7. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen
bedenkingen ambulancepost Reeweg 1c in Nes
8. Voorstel inzake locatie nieuwbouw ouderenzorg
9. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
10. Sluiting
De actuele agenda en 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.

Extra raadsvergadering op 9 maart na
raadscommissievergadering (onder
voorbehoud)
In verband met de voortgang van de coalitievorming vindt
er mogelijk op maandag 9 maart een extra openbare
raadsvergadering plaats. Deze extra raadsvergadering volgt
dan aansluitend aan de raadscommissievergadering van 9
maart. Bij doorgang van deze raadsvergadering wordt de
agenda op vrijdag 6 maart in het raadsinformatiesysteem
op www.ameland.nl geplaatst. Heeft u vragen? Dan kunt u
contact opnemen met de griffier via telefoonnummer
(0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Inloopavond raadsfracties op 11 maart
Woensdag 11 maart bent u van harte welkom op de
inloopavond van de raadsfracties. Alle fracties van de
politieke partijen van de gemeente Ameland zijn aanwezig.
Wilt u één of meerdere fracties spreken? Dan kunt u tot
uiterlijk dinsdag 10 maart een afspraak maken bij de
griffier via jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519)
555 555.

Streekarchivaris
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De streekarchivaris is op donderdag 12 maart aanwezig in
het gemeentehuis in Ballum.

Vacature
De gemeente Ameland op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de functie van:

Algemeen Medewerker Buitendienst - Groen

m/v

36 uur per week
Meer informatie en solliciteren:
www.werkeninfriesland.nl

Buren geeft Energie vliegend van start
In het kader van de actie ‘Buren geeft Energie’ vond op
woensdag 26 februari de eerste bijeenkomst voor bewoners
plaats. Tijdens deze avond in Hotel De Klok in Buren was er
veel informatie beschikbaar over de verdere verduurzaming
van het dorp. Buren loopt daarbij enigszins voorop. In de
andere dorpen op Ameland start de actie binnenkort. Er
volgen dan ook nog meer bijeenkomsten.
Vrijwilligers en studenten hebben afgelopen week in het
kader van Buren geeft Energie van vrijwel alle woningen in
het dorp warmtescans gemaakt. Daarmee zijn veel
waardevolle gegevens verzameld over de energiesituatie in
Buren. Het is voor zover bekend voor het eerst dat van een
heel dorp warmtescans zijn gemaakt. Alle bewoners
ontvingen ook een vragenlijst over hun energiegebruik. De
vragenlijsten kunnen nog steeds worden ingevuld. De
warmtescans worden momenteel uitgewerkt en dan naar de
bewoners gestuurd. Ook ontvangen alle huishoudens
binnenkort een set met twaalf LED-lampen, waarmee het
energie besparen meteen kan beginnen. De LED-lampen en
de scans worden gefinancierd uit de Regeling Reductie
Energiegebruik van de Rijksoverheid.
Tijdens de avond in Buren waren ook vertegenwoordigers
van Bedrijfskracht aanwezig; een initiatief van de
Hanzehogeschool en enkele andere partijen. Bedrijfskracht
biedt materiaal en werkvormen voor mensen die verder
willen met besparing op hun elektriciteitsverbruik. Het
aanbod van Bedrijfskracht is geen onderdeel van Buren
geeft Energie, maar het sluit er wel op aan.

Onderzoek toekomst basisonderwijs in
Hollum en Ballum
In Nederland kunnen alle kinderen naar school. Dat geldt
ook voor kinderen op Ameland, al heel lang. En dat moet
ook zo blijven. Goed onderwijs moet er altijd zijn.
Aan de westkant van Ameland zijn er nu drie scholen:
OBS ’t Ienster in Ballum, CBS Koningin Wilhelminaschool in
Hollum en OBS De Schakel in Hollum. Deze scholen zijn
klein. Op heel veel andere plaatsen in Nederland worden
kleine scholen samengevoegd. Het doel is om goed
onderwijs te waarborgen. Is samenvoeging van de drie
scholen in Hollum en Ballum beter en nodig? Daarover
denken de directies en besturen van de scholen na. Ook de
gemeente is erbij betrokken. Er is niets besloten. Eerst
wordt er onderzoek gedaan. Aan dat onderzoek kunt u
deelnemen, als u dat wilt en als u belanghebbende bent.
Meer informatie over het onderzoek vindt u op
www.onderzoekameland.nl.

Startbijeenkomst lokaal sportakkoord
Samen met plaatselijke sportorganisaties wil de gemeente
Ameland komen tot een ‘lokaal sportakkoord’, als variant op
het Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’.
Iedereen die actief is op het gebied van sport en bewegen
is van harte uitgenodigd voor een startbijeenkomst op
woensdag 11 maart om 19.30 uur in de kantine van het
gemeentehuis in Ballum.
Met het Amelandse sportakkoord willen de initiatiefnemers
een extra impuls geven aan sport- en beweegactiviteiten op
het eiland. Thema’s in het lokale sportakkoord zijn onder
meer: een duurzame sportinfrastructuur, een positieve
sportcultuur, vitale sport- en beweegaanbieders, ‘van jongs
af aan vaardig in beweging’ en inclusief sporten en
bewegen.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: De Blieke 22, 9161 CW: Uitbreiden van de
recreatiewoning 20-02-2020
Ballum: Bergeendsweg 108, 9162 SB: Verbouwen van een
recreatiewoning 20-02-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Ridderweg 16, 9161 AA: Bouwen van een schuur
en het vellen van een houtopstand 18-03-2020
Nes: Johannes Hofkerweg 2, 9163 GW: Plaatsen van een
terrasscherm 08-04-2020
Hollum: Tussen Dijken 1, 9161 BL: Recreatief
medegebruik van de woning 10-04-2020

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.

Tijdens de startbijeenkomst zoeken we naar gezamenlijke
dromen en ambities, die vervolgens vertaald kunnen
worden in een concreet sportakkoord. Als dit akkoord er is,
komen er naar verwachting vanuit het ministerie middelen
beschikbaar om het akkoord uit te voeren.
De startbijeenkomst op 11 maart wordt georganiseerd door
de initiatiefgroep Lokaal Sportakkoord van de gemeente
Ameland en de partners Kardinaal de Jongschool, SC
Amelandia, VV Geel Wit en Fysiotherapie Metz de Boer in
samenwerking met sportformateur Anita Bakker. U bent van
harte welkom. Graag voor 10 maart aanmelden bij Pedro
Kooiker via pckooiker@ameland.nl. Voor meer informatie
kijkt u op www.allesoversport.nl/sportakkoord.
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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

