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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
Op maandag 31 augustus is er een openbare
raadscommissievergadering om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Ballum. Deze vergadering is
rechtstreeks te beluisteren via de LOA.
In de hal van het gemeentehuis is er ruimte voor publiek
om de vergadering te volgen. Dit is vanwege de 1,5 meter
richtlijn niet mogelijk in de raadzaal. 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.
Voorlopige agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Definitief vaststellen van de agenda
4. Vragenhalfuurtje aan het College van B&W
5. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
6 juli 2020
6. Voorstel inzake verlenen krediet woningbouw
Gemeentelijk Woningbedrijf 2e fase
7. Voorstel inzake ontwerp Agenda voor de Wadden 2050
8. Voorstel inzake zienswijze incidentrisicoprofiel
Gemeente Ameland
9. Voorstel inzake vaststellen Verordening
Leerlingenvervoer Gemeente Ameland 2020-2021
10. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag Openbaar Primair
Onderwijs (OPO) Ameland 2019
11. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag Burgemeester
Walda Scholengemeenschap (BWS) 2019
12. Voorstel inzake wensen en bedenkingen terugtreden
gemeente uit bestuur VVV
13. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
14. Sluiting
De actuele agenda en 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.

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

Medewerker woningbedrijf en
gemeentelijke gebouwen (m/v)
36 uur per week
Meer informatie over deze vacature vindt u op
www.werkeninfriesland.nl/vacatures.
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Bouw sociale huurwoningen van start
Wethouder Theo Faber en Bart Borger van Bouwbedrijf
Kolthof gaven op dinsdag 18 augustus het startsein voor de
bouw van zeventien huurhuizen. De eerste twaalf hiervan
komen aan de Blieneweg, Tussen Dijken en Badweg in
Hollum. In alle vier Amelander dorpen worden in totaal
ruim veertig nieuwe huurwoningen gerealiseerd. Wethouder
Theo Faber: “Door de bouw van deze huizen krijgen mensen
die wachten op een huurwoning perspectief. Beweging op
de woningmarkt is belangrijk voor de toekomst van
Ameland.” Het doel is om eind 2022 ruim veertig nieuwe
woningen gereed te hebben voor verhuur.

Op de foto van links naar rechts: Ayla Schildkamp
(Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland), Theo Faber
(wethouder), Douwe Molenaar (bouwkundig medewerker
gemeente Ameland) en Bart Borger (Bouwbedrijf Kolthof)

Tweede lezing positief opvoeden
Op dinsdag 15 september organiseert de gemeente Ameland
de tweede lezing over positief opvoeden, gebaseerd op het
boek ‘Opvoedtakel’. De lezing is voor alle ouders met
kinderen van 0 tot 18 jaar die het plezier in hun gezin
willen vergroten. Ook andere geïnteresseerden zijn van
harte welkom. De lezing is een vervolg op de eerste lezing,
gehouden op 10 oktober 2019, maar is ook goed te volgen
als u niet bij de eerste lezing was.
Tijdens de lezing komen Erwin van der Veen en Carina
Klinkvis, auteurs van het boek, met prikkelende opdrachten
en verhelderende inzichten, waarmee ouders zelf tot een
oplossing komen die bij hun gezin past. Na afloop kunt u
het boek Opvoedtakel kopen voor €10,-. De gemeente
Ameland subsidieert de overige €10,-.
De lezing begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en
vindt plaats in de grote zaal in Ons Hol in Hollum. Op deze
locatie is voldoende ruimte om gepaste afstand te bewaren.
Wilt u de lezing bijwonen? Dan vernemen wij dit graag van
te voren. Meld u aan via gebiedsteam@ameland.nl. Voor
meer informatie neemt u op via gebiedsteam@ameland.nl
of (0519) 555 555.

Basisregels coronavirus blijven gelden
De basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus
gelden nog steeds voor iedereen: houd anderhalve meter
afstand, vermijd drukke plekken, werk zoveel mogelijk
thuis, was regelmatig de handen, schud geen handen en
blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Alleen samen houden
we het coronavirus onder controle.
Heeft u corona-gerelateerde klachten? Laat u dan testen op
het coronavirus. Lees meer over testen
op www.ggdfryslan.nl/coronavirus/testen-op-hetcoronavirus. Heeft u vragen over uw gezondheid? Neem dan
contact op met uw huisarts of met GGD Fryslân: 0882299333. Voor meer informatie kijkt u op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus of belt u 0800-1351.

Ruim paardenpoep direct op
De laatste tijd komen er weer klachten bij ons binnen over
paardenpoep op de weg. De gemeente besteedt regelmatig
aandacht aan dit onderwerp, maar dit leidt helaas nog niet
tot minder overlast en ergernis. Eigenaren of houders van
paarden en ruiters zijn verplicht om uitwerpselen van het
paard op de openbare weg onmiddellijk te verwijderen.
Ook worden er steeds vaker uitwerpselen aangetroffen op
fiets- en wandelpaden en duinovergangen. Ook hier gelden
verkeersregels voor ruiters en menners. Ruiters, koetsiers
en ook geleiders van rijdieren, trekdieren en vee worden
aangemerkt als bestuurders; dit betekent dat zij géén
gebruik mogen maken van fiets- en wandelpaden.
Uitwerpselen op de weg is geen fraai gezicht, het leidt tot
overlast en ergernis en daarnaast komt het de
volksgezondheid niet ten goede. De gemeente roept
paardenhouders en ruiters nogmaals op de uitwerpselen van
het paard onmiddellijk op te ruimen.

Collecte KWF Kankerbestrijding
Van maandag 31 augustus tot en met zaterdag
5 september wordt op Ameland gecollecteerd voor de
KWF Kankerbestrijding.

Vergunningen
Aangevraagde vergunning
Omgevingsvergunning
Ballum: Looweg 4a, 9162 EB: Bouw tuinhuisje en plaatsen
schutting 17-08-2020

Muziek op terrassen van horeca
Onder een aantal voorwaarden mogen horecabedrijven, ook
nu de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio
Fryslân geldt, tot uiterlijk 23.00 uur muziek organiseren op
hun terrassen. De reguliere voorwaarden voor het
organiseren van muziek op horecaterrassen zijn onder
andere dat het geluidsniveau niet meer bedraagt dan 75
dB(A) en dat de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk
wordt beperkt. Ook dient de festiviteit vooraf altijd aan de
gemeente te worden gemeld. Naast deze voorwaarden
gelden er momenteel extra restricties die voortvloeien uit
de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio
Fryslân. De muziek mag bijvoorbeeld geen gelegenheid
bieden tot dansen op het terras en er mag niet in
groepsverband worden gezongen of geschreeuwd (met
uitzondering van de zanger). De horecaondernemer is
verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de
festiviteit en het naleven van deze regels. De actuele
noodverordening kunt u vinden op
www.veiligheidsheidsregiofryslan.nl.
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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

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

Verleende vergunning
Omgevingsvergunning
Ballum: Nesserweg 10, 9162 ET: Verlengen van de
bestaande opslagschuur 02-10-2020

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.

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

