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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op
14 september
Op maandag 14 september vindt om 19.30 uur een
openbare raadsvergadering 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 en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met
2 september 2020
4. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20 juli 2020
6. Voorstel inzake Kadernota gemeente Ameland 2020
(inclusief begrotingswijzigingen 2020)
7. Voorstel inzake ontwerp-Agenda voor de Wadden 2050
8. Voorstel inzake Verordening Leerlingenvervoer gemeente
Ameland 2020
9. Voorstel inzake Jaarverslag 2019 Burgemeester Walda
Scholengemeenschap
10. Voorstel inzake verlenen krediet woningbouw
11. Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland 2e fase
12. Voorstel inzake zienswijze incidentrisicoprofiel
gemeente Ameland
13. Voorstel inzake vaststellen Jaarverslag 2019 Openbaar
Primair Onderwijs Ameland 2019
14. Voorstel inzake wensen en bedenkingen terugtreden
gemeente uit bestuur VVV
15. Voorstel inzake onderzoek Rekenkamercommissie De
Waddeneilanden inzake Samenwerkingsverbanden
16. Voorstel inzake vaststellen Verordening Rechtspositie
Raad- en Commissieleden 2020
17. Voorstel inzake vaststellen vergaderschema Raad en
Commissie gemeente Ameland 2021
18. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. We raden u aan deze website te bezoeken
voor actuele informatie over deze vergadering. Heeft u
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Woning te huur in Hollum
De woning Reddingbootweg 30 in Hollum is per 1 oktober
beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt over één
slaapkamer. De huurprijs bedraagt € 484,79 per maand. Een
9 september
foto en plattegrond van de woning kunt u bekijken op
2020
www.ameland.nl/wonen.
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Staat u ingeschreven als woningzoekende bij het
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland en heeft u
belangstelling voor deze woning? Dan kunt u via
www.ameland.nl/wonen of schriftelijk reageren. Uw reactie
dient uiterlijk dinsdag 15 september bij ons binnen te zijn.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

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.

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 telefoonnummer (0519) 555 555.

Collecte Nierstichting

Vergunningen

Van maandag 14 september tot en met zaterdag
19 september wordt op Ameland gecollecteerd voor de
Nierstichting.

Verleende vergunningen

Basisregels coronavirus blijven gelden

Omgevingsvergunning

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.

Hollum: Zuiderlaan 5, 9161 AE: Bouwen van een berging
13-10-2020

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvragen heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
staat achter de aanvraag.
Hollum: Opruimen van drie stortgaten en het tijdelijk
aanleggen van een weg door de duinen 12-10-2020
Buren: Tiemen Boelensweg 11, 9164 KP: Uitbreiden van de
groepsaccommodatie 10-10-2020
Waddenzee nabij Bornrif: Realiseren van Tidalkite
12-10-2020

Nes: Torenstraat 11c, 9163 HD: Bouwen van een
terrasoverkapping 15-10-2020

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.
Basisregels coronavirus Rijksoverheid
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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

