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Mededelingen
Buren geeft Energie: ingevulde
vragenlijsten welkom
Twee weken geleden ging de actie Buren geeft Energie
vliegend van start. In zeer korte tijd legden vrijwilligers en
studenten vrijwel alle woningen vast met de
warmtebeeldcamera. De week daarvoor waren de
bijbehorende vragenlijsten al verspreid in het dorp. Een
groot aantal is inmiddels ingevuld retour. Heeft u de lijst
nog niet ingevuld? Doe het dan alsnog. Online invullen kan
ook. Ga dan naar www.menti.com en voer de cijfercode 91
26 78 in als daarom wordt gevraagd. U wordt dan vanzelf
door de vragen geleid. Heeft u hulp nodig bij het invullen?
Bel dan met de gemeente Ameland via telefoonnummer
(0519) 555 555. We helpen u graag!
Woont u in Nes, Ballum of Hollum? U ontvangt de
vragenlijst op een later moment in de bus. Dat gebeurt in
overleg met de dorpsbelangen. Online invullen kan nu al.

Werkzaamheden Liander in Hollum
In verband met de nieuwe elektriciteitsaansluiting van de
Tidal Kite (onderwatervlieger) in de Waddenzee bij Hollum
vervangt Liander een deel van het energienet in Hollum.
Daarnaast vervangt Liander ter hoogte van de Oranjeweg 20
in Hollum een bovengrondse ruimte.
Liander is op Ameland als
eigenaar en beheerder van
de elektriciteitsnetten
verantwoordelijk voor het
uitbreiden, onderhouden en
vernieuwen van de
energienetten. Op het
kaartje geeft de rode lijn
het tracé aan waar de kabel
wordt vervangen. De blauwe
lijn is voor de nieuwe
aansluiting van de Tidal
Kite.
De werkzaamheden zijn gepland van maart tot medio juni.
Liander voert de werkzaamheden uit samen met aannemers
Verkley en Fa. Spoelstra. Het werkgebied wordt afgezet en
er worden waarschuwingsborden geplaatst. Waar mogelijk
worden er planken over opbrekingen in de straat gelegd,
waardoor u toch kunt passeren. Kijk voor meer informatie
op www.liander.nl/werkzaamheden.

Verkeerstellingen
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In week 11 en 12 vinden er op verschillende locaties op
Ameland verkeerstellingen plaats. Op deze locaties zijn
inmiddels telslangen over de weg en/of het fietspad
geplaatst. De gegevens van deze verkeerstellingen worden
gebruikt voor onder andere de bestemmingsplannen, het
verkeer- en vervoersplan en het wegenonderhoud.

Onderzoek naar 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.

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

Ter inzagelegging
ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjeweg
42-42b te Hollum’
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang
van 12 maart 2020, gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjeweg 42-42b
te Hollum’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking
op de volgende planologische wijzigingen op de twee
percelen Ballum H809 (Oranjeweg 42-42d) en Ballum
G4329:
- mogelijk maken volledige horeca in het centrumgebouw
- verplaatsing bedrijfswoning naar het centrumgebouw
- mogelijk maken berging en parkeerplaats
Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting,
regels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter
inzage. Ook kunt u de stukken raadplegen op
www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze
Tot en met 22 april 2020 kan een ieder een zienswijze
indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan
het college van burgemeester en wethouders van
Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer
informatie of het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende
schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken
bij de verdere besluitvorming door het college van
burgemeester en wethouders.

Wegwerkzaamheden Nes
In week 11 starten de bestratingswerkzaamheden aan de
Ballumerweg tussen de Schoolstraat en de Achterdijken in
Nes. De weg wordt afgesloten. De omleidingsroutes worden
met borden aangegeven (via Reeweg-Torenstraat en via
Rixt van Doniastraat-Verdekspad.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ameland: tussen de NAM-locaties AME-1 en AWG-1:
Aanleggen van een 20kv elektriciteitskabel 19-02-2020
Buren: Heideduuntjes 7, 9164 ML: Bouwen van een
recreatiewoning 27-02-2020
Ballum: Wikkewal 391,9162 SZ: Wijziging op verleende
vergunning 25-02-2020
Hollum: H.D. Katstraat 4, 9161 AZ: Plaatsen van
scootmobielbergingen 02-03-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Evenementenvergunning
Ameland: Recreatieoord Klein Vaarwater: Vergunning voor
het organiseren van de Klein Vaarwater Wandeltocht op
zaterdag 4 april 2020 op Ameland 16-04-2020
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Ballum: Smitteweg 10, 9162 EC: Uitbreiden van de woning
Voor deze aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
is 22 april 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

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

