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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 29 juni
Op maandag 29 juni om 19.30 uur vergadert de
gemeenteraad met beperkende maatregelen en zonder
publiek. De vergadering kunt u volgen via de LOA. U kunt
de website van de gemeente Ameland raadplegen voor
actuele informatie over deze vergadering.
Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 10 juni
2020
4. Te bespreken brieven A5 en A10 van agendapunt 3
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 mei 2020
6. Voorstel inzake bestemmingsplan Oranjeweg 42-42b
te Hollum
7. Voorstel inzake krediet plaatsing en overname
ondergrondse containers
8. Voorstel inzake jaarverslag gemeente Ameland 2019
9. Voorstel inzake conceptbegroting 2021 (inclusief
meerjarenraming) en jaarrekening 2019 Hus en Hiem
10. Voorstel inzake concept begroting FUMO 2021
11. Ruimte voor moties
12.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.

Woningen te huur
De woning Meester Oudweg 15 in Buren is per 1 augustus
2020 beschikbaar voor verhuur. De woning heeft drie
slaapkamers. De huurprijs bedraagt € 647,88 per maand. De
woning wordt bij voorkeur toegewezen aan een
meerpersoonshuishouden.
Op www.ameland.nl/wonen vindt u een foto en een
plattegrond van de woning. Staat u ingeschreven als
woningzoekende bij de gemeente Ameland en heeft u
belangstelling voor deze woning? Dan kunt u schriftelijk of
online reageren via www.ameland.nl/wonen. Uw reactie
dient uiterlijk 30 juni 2020 bij ons binnen te zijn. Heeft u
nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Gemeentehuis open op afspraak
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In het gemeentehuis in Ballum werken we voorlopig nog
uitsluitend op afspraak. We vragen u nadrukkelijk om vooraf
telefonisch een afspraak te maken als u het gemeentehuis
wilt bezoeken. Bel het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555. Bij uw bezoek aan het
gemeentehuis verzoeken we u minimaal 1,5 meter afstand
te houden en aan de balie met pinpas te betalen.

Verkoop bouwkavels Foppedunenweg
Buren
De gemeente Ameland heeft twee bouwkavels ter
beschikking voor verkoop. De kavels zijn gelegen aan de
Foppedunenweg in Buren op het perceel kadastraal bekend
als gemeente Nes, sectie D, nummer 305 deels. Perceel 1
heeft een oppervlakte van 641 m2 en perceel 2 een
oppervlakte van 559 m2. De verkoopprijzen zijn
respectievelijk €137.815,- en €120.185,- exclusief btw,
kosten koper.
Voor de uitgifte gelden de ‘Uitgifteregels
woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’
en voor de verkoop gelden de ‘Algemene voorwaarden
verkoop woningbouwkavel of koopwoning gemeente
Ameland’. Voor de bouwmogelijkheden kunt u het
wijzigingsplan Buren, Foppedunenweg-Duinlandsweg,
vastgesteld op 30 juli 2019 raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Heeft u belangstelling
en voldoet u aan de
inschrijfvoorwaarden?
Dan kunt u zich tot en
met 10 juli 2020 voor
één of voor beide kavels
inschrijven door een
brief te sturen aan de
gemeente Ameland via
postbus 22, 9160 AA in
Hollum of door te
mailen naar
info@ameland.nl met
daarbij de volgende
gegevens:
 Naam en voorletters;
 Geboortedatum;
 Adres en
woonplaats;
 E-mailadres;
 Telefoonnummer;
 Samenstelling huishouden;
 Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning,
inwonend bij ouders en/of familie, etc.)
(controleerbaar);
 De economische binding (controleerbaar);
 Antwoord op de vraag of de afgelopen tien jaar een
woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente
Ameland is aangekocht;
 Voorkeur voor een kavel.
De kosten voor inschrijving bedragen €50,- exclusief btw.
Bij meerdere inschrijvingen vindt er een loting plaats.
Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht.
Inschrijvingen die we na 10 juli 2020 ontvangen, worden
niet meegenomen.
Wilt u meer weten over de verkoop van deze bouwkavels?
Dan kunt u contact opnemen met Patty de Jong via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Wegafsluiting in Nes
Vanwege bouwwerkzaamheden aan de Van der Stratenweg 7
in Nes is de Van der Stratenweg tussen de Kerkstraat en de
Marten Janszenstraat op vrijdag 26 juni tussen 7.30 en
12.00 uur afgesloten voor verkeer.

Coronavirus COVID-19
In de afgelopen week heeft de Rijksoverheid verschillende
coronamaatregelen versoepeld. Stap voor stap komt er meer
ruimte. Het blijft van belang dat een ieder zich aan de
basisregels van de Rijksoverheid houdt: handen wassen,
anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en
thuis blijven bij verkoudheidsklachten. Zo zorgen we met
elkaar ervoor dat het coronavirus onder controle blijft. Meer
informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
Heeft u vragen over het coronavirus? Bel dan naar 08001351. Voor vragen over uw eigen gezondheid belt u met de
huisarts of met GGD Fryslân, telefoon 088-2299222.

Vergunningen

Melding schuilgelegenheden voor dieren
Buren: Foppedunenweg: Plaatsen van een schutstal
09-07-2020

Het college heeft deze melding in het kader van de
Beleidsnotitie ‘Schuilgelegenheden voor dieren van
hobbyboeren en het plaatsen van opstallen bij
groentetuintjes’ geaccepteerd.

Indienen zienswijze
Tegen een melding schuilgelegenheid voor dieren
kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze
indienen. Het ontwerpbesluit ligt samen met de
bijbehorende stukken ter inzage tot de datum die
achter het ontwerpbesluit vermeld staat. Tot deze
datum kunt u schriftelijke en mondelinge zienswijzen
indienen. Wilt u daarbij aangeven op welke
onderdelen van het ontwerpbesluit uw zienswijze
betrekking heeft? Voor meer informatie of het
indienen van een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555
555.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Westerlaan 8, 9161 AP: Isoleren van het dak en
vervangen daklatten 17-06-2020
Nes: Reeweg 4, 9163 GV: Nieuwbouw van kantoor en
bedrijfshal 17-06-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.
Sloopmelding
Hollum: Oosterlaan 20, 9161 AC: Slopen van de berging
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Buren: Willibrordusstraat 5, 9164 KT: Verbouwen van de
kampeerboerderij tot kamerverhuur en het toevoegen van
een woongedeelte 29-07-2020

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

