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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
Op maandag 7 september vindt om 19.30 uur een openbare
raadscommissievergadering plaats 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. Voorstel inzake Kadernota gemeente Ameland 2020
inclusief Begrotingswijzigingen 2020
5. Voorstel onderzoek Rekenkamercommissie
De Waddeneilanden inzake samenwerkingsverbanden
6. Voorstel inzake Verordening Rechtspositie Raad- en
Commissieleden 2020
7. Voorstel inzake vergaderschema raad en commissie 2021
8. 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.

Onderzoek toekomst basisonderwijs
West-Ameland
Begin dit jaar bent u geïnformeerd over het onderzoek dat
wordt uitgevoerd rond de toekomst van het basisonderwijs
in Hollum en Ballum. Door de uitbraak van het coronavirus
konden de geplande informatieavonden niet doorgaan. Nu
zijn nieuwe bijeenkomsten gepland. Wilt u aan een
bijeenkomst deelnemen? Dan kunt u zich vanaf 7 september
aanmelden via www.onderzoekameland.nl. Voor meer
informatie over het onderzoek kunt u kijken op
www.onderzoekameland.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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Gewijzigde vaststelling vier
ontwerpbestemmingsplannen woningbouw
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dat de
gemeenteraad bij besluit van 20 juli 2020 de
bestemmingsplannen: ‘Woningbouw Ballum – Smitteweg’,
‘Woningbouw Buren – Paasduinweg/Duinlandsweg’,
‘Woningbouw Nes – Binnendieken’ en ‘Woningbouw Nes –
Miedenweg’ gewijzigd heeft vastgesteld. De
bestemmingsplannen hebben betrekking op het mogelijk
maken van woningbouw. De belangrijkste wijzigingen
hebben betrekking op de mogelijkheid om woningen
aaneen te bouwen (twee-onder-een-kapwoningen).
De vastgestelde bestemmingsplannen ‘Woningbouw Ballum
– Smitteweg NL.IMRO.0060.20190686-VG01’, ‘Woningbouw
Buren – Paasduinweg/Duinlandsweg
NL.IMRO.0060.20190685-VG01’, ‘Woningbouw Nes –
Binnendieken NL.IMRO.0060.20190684-VG01’ en
‘Woningbouw Nes – Miedenweg NL.IMRO.0060.20190683VG01’ liggen vanaf donderdag 3 september tot en met
woensdag 14 oktober 2020 ter inzage in het gemeentehuis
in Ballum. De bestemmingsplannen zijn tevens te vinden op
www.ameland.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroepstermijn
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de
gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan
vanaf donderdag 3 september 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.
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.

Tijdelijke wegafsluiting
In verband met bouwwerkzaamheden aan de Tussendijken
in Hollum is deze weg vanaf de Ridderweg tot de
Kekelburen op maandag 7 september vanaf 12.00 uur tot
15.00 uur en op woensdag 9 september vanaf 7.30 uur tot
11.00 uur afgesloten voor verkeer.

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart
2020
Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op
grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van
maximaal € 65,70 per jaar. De student ontvangt de
vergoeding over het kalenderjaar 2020. U moet voldoen aan
de volgende voorwaarden:
▪ De student ontvangt een studentenreisproduct via
DUO;
▪ De student volgt geen onderwijs op Ameland;
▪ In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Ameland;
▪ De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.
De vergoeding kunt u in de periode van 1 september tot
1 november (van het kalenderjaar waarop de aanvraag
betrekking heeft) aanvragen via het aanvraagformulier op
www.ameland.nl. Dit formulier kunt u invullen met behulp
van de DigiD van de student. Het is niet nodig om het
bericht van DUO inzake het recht op een reisproduct mee te
sturen. Dit wordt via een koppeling gecontroleerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555
of info@ameland.nl.

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 krijgen
we het coronavirus onder controle. Voor meer informatie
kijkt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of belt u 08001351.

Controles op verkeersovertredingen
In de afgelopen tijd is er op verschillende plekken op
Ameland gecontroleerd op verkeersovertredingen. Tijdens
deze controles werd vooral gelet op parkeerovertredingen
en het negeren van inrijverbodsborden, omdat gemeente
Ameland met name daarover klachten heeft ontvangen van
bewoners. Bij de overtredingen die zijn geconstateerd zijn
deze keer alleen waarschuwingen gegeven. Tijdens de
volgende controle zullen de handhavers overgaan tot het
uitdelen van boetes.

Samen eten, schuif eens aan!
Van Smaak, Thuiszorg Het Friese Land, Stichting Sociaal
Cultureel Werk (SCW) Ameland, De Plaats en Gebiedsteam
Ameland organiseren gezamenlijke maaltijden in De Toel in
Nes en De Plaats in Hollum. Inwoners van Ameland die
anders alleen eten, kunnen op 3 september en/of 10
september aanschuiven (inloop tussen 11.00 en 12.00 uur).
Eet u vaak alleen? Of wilt u graag eens iemand meenemen
die alleen eet? U bent hartelijk welkom! Aanmelden kan via
telefoonnummer (0519) 542365 of detoel@scw-ameland.nl.
Geef graag bij uw aanmelding aan of u dieetwensen heeft,
of u naar De Toel of De Plaats komt, op welke dag u komt
en uw adres en telefoonnummer.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Strandweg 51, 9163 GL: Plaatsen van privacyschermen
20-08-2020

Hollum: Fabrieksweg 8, 9161 CG: Bouwen van twee
recreatiewoningen 19-08-2020
Ballum: Valkenhoek 153, 9162 TC: Uitbreiden van de
recreatiewoning 26-08-2020
Ballum: Camminghastraat 29, 9162 EM: Vervangen
dakvensters 26-08-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

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

