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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 20 juli
Op maandag 20 juli om 19.30 uur is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in
Ballum. Deze vergadering is rechtstreeks te beluisteren via
de Lokale Omroep Ameland.
Om anderhalve meter afstand tussen de raadsleden en de
collegeleden te kunnen hanteren, is er geen publieke
tribune in de raadzaal. In de hal van het gemeentehuis is
er ruimte voor publiek om de vergadering te volgen. Wilt u
de vergadering vanuit de hal bijwonen? Dan verzoeken wij
u om u vooraf aan te melden bij de griffier via
jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555,
zodat we kunnen zorgdragen voor een gepaste inrichting
voor de aanwezigen.

Nederlander worden door naturalisatie
Dinsdag 7 juli was een feestelijke dag in het gemeentehuis
in Ballum. Tijdens een naturalisatieceremonie is aan de
heer Poudel, afkomstig uit Nepal en sinds 2010 in
Nederland, het Nederlanderschap verleend door
burgemeester Leo Pieter Stoel. Namens de gemeente
Ameland feliciteerde burgemeester Leo Pieter Stoel de heer
Poudel van harte met het verkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit.
De heer Poudel woont sinds 2014 op Ameland en wilde
graag Nederlander worden: “Ik ben heel blij dat ik nu
Nederlander ben en onderdeel uitmaak van de bewoners
van Ameland. Ameland voelt als familie en mijn tweede
thuis.”

Wij verzoeken u de website van de gemeente Ameland te
raadplegen voor de stand van zaken met betrekking tot
deze vergadering.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 9 juli
2020
4. Te bespreken brieven
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 juni
2020
6. Voorstel inzake Grondexploitaties gemeente Ameland
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan
woningbouw Smitteweg te Ballum
8. Voorstel inzake aanvullend voorbereidingskrediet
proces nieuwbouw ouderenzorg
9. Voorstel inzake aanpassing Reglement van Orde
gemeenteraad Ameland 2020
10. Voorstel inzake Gronduitgifte gemeente Ameland 2020
11. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan
woningbouw Paasduinweg/Duinlandsweg te Buren
12. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan
woningbouw Miedenweg Nes
13. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan
woningbouw Binnendieken Nes
14. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen bouw
woning nabij Miedenweg 23 te Nes
15. Voorstel inzake concept-regioadvies Net op Zee
15. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken kunt u vinden op
www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555
555 of jmetz@ameland.nl.

Bied uw container om 7.00 uur aan
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In de maanden juli en augustus starten wij dagelijks om
7.00 uur met het inzamelen van afval. Wilt u dat uw
container met restafval, gft-afval of papier wordt geleegd?
Zorg dan dat de container op de dag van de inzameling niet
later dan 7.00 uur aan de weg staat.

Woning te huur in Hollum
De woning Westakkers 18 in Hollum is naar verwachting per
1 oktober 2020 beschikbaar voor verhuur. De woning heeft
één slaapkamer. De huurprijs bedraagt € 616,07 per maand.
Van de woning kunt u een plattegrond en foto 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 21 juli 2020 bij ons binnen te zijn.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Een huurdersorganisatie op Ameland?
Het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland (GWA) wil graag
de zeggenschap van de huurders versterken door de opzet
van een huurdersorganisatie te ondersteunen. Een
huurdersorganisatie behartigt de belangen van de
huurder(s) van woningen van het GWA. Als huurders zich
verenigen, kunnen gezamenlijke wensen worden omgezet in
acties. Er zijn minimaal 50 leden nodig om van start te
gaan met de huurdersorganisatie. Bent u huurder bij het
GWA en heeft u interesse? Kijk op www.ameland.nl/wonen
voor de oproep van een aantal huurders.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Oranjeweg
42-42b te Hollum’
Burgemeester en wethouders van Ameland maken,
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij
besluit van 29 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Oranjeweg
42-42b te Hollum’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

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 donderdag 16 juli 2020 tussen
07.30 uur en 12.00 uur afgesloten voor verkeer.

Vergunningen

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.

Aangevraagde vergunningen

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Oranjeweg 42-42b te
Hollum’, met planidentificatienummer
NL.IMRO.0060.2020074-VG01 ligt vanaf donderdag 16 juli
2020 tot en met woensdag 26 augustus 2020 ter inzage op
het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan is
tevens te vinden op www.ameland.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tidalkite 30-06-2020
Hollum: Mr. Adriaan de Bruinestraat 11, 9161 EC:
Aanbouwen aan de woning 06-07-2020
Ballum: Gruttolaan, 9162 SJ: Bouwen van een
recreatiewoning 03-07-2020
Ballum: Gruttolaan, 9162 SJ: Bouwen van een
recreatiewoning 08-07-2020

Beroepstermijn

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

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan
vanaf donderdag 16 juli 2020 gedurende zes weken beroep
instellen tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een
belanghebbende die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u
richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Omgevingsvergunningen
Ameland: Waddenzee (Bornrif): Tijdelijk realiseren een

Geaccepteerde melding
Uitwegmelding
Ballum: Abehiem 8, 9162 GC: Het aanleggen van een
uitweg naar het perceel van de woning 18-08-2020

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt
in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde
beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de
werking van het besluit niet.
Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een
voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient
geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie
van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de
beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.
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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

