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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering op
12 oktober
Op maandag 12 oktober is er een openbare
raadscommissievergadering om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Ballum. Deze vergadering vindt
vanwege de coronarichtlijnen zonder publiek plaats, maar is
wel rechtstreeks te beluisteren via de LOA. Pers is wel
welkom. Mocht deze vergadering alsnog digitaal via de
livestream worden gehouden, dan vermelden we dit op
www.ameland.nl.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje aan het college van burgemeester
en wethouders
5. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
31 augustus 2020
6. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
7 september 2020
7. Voorstel inzake verlenen krediet aankoop gronden
Hervormde gemeente Ameland
8. Voorstel inzake verlenen krediet Herinrichting
Passantenhaven in Nes
9. Voorstel inzake vaststellen Programmabegroting
2021-2024
10. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
11. De Waddeneilanden
12. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u in het
raadsinformatiesysteem op www.ameland.nl. Wilt u
inspreken of iets onder de aandacht van de commissieleden
wilt brengen? Neem dan contact op met de griffier,
Jacqueline Metz, via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

Geen inloopavonden met de raadsfracties
De inloopavonden van 14 oktober en 11 november komen
te vervallen. Wilt u iets onder de aandacht van de raad
brengen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Kabel NAM-platform vertraagd
De werkzaamheden voor het leggen van de
elektriciteitskabel naar het NAM-platform in de Noordzee
boven Ameland zijn uitgesteld. Aannemer Boskalis geeft
aan dat vanwege de dynamische omstandigheden in het
kustgebied, in combinatie met het gekozen materieel, het
leggen van de kabel niet mogelijk is. De werkzaamheden
worden verschoven naar 2021.
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Collecte
Van maandag 12 oktober tot en met zaterdag 17 oktober
wordt op Ameland gecollecteerd voor HandicapNL.

Vervolg: Samen eten, schuif eens aan
Eet u vaak alleen? Of wilt u graag eens iemand meenemen
die alleen eet? U bent hartelijk welkom bij de gezamenlijke
maaltijden voor inwoners van Ameland die anders alleen
eten. De maaltijden zijn een initiatief van Van Smaak,
Thuiszorg Het Friese Land, Stichting Sociaal Cultureel Werk
(SCW) Ameland, De Plaats en Gebiedsteam Ameland. Ze
vinden in oktober, november en december afwisselend
plaats in Hollum en Nes. De inloop is tussen 11.00 en
12.00 uur (koffie, kletsen, tafeldekken) en tussen 12.00 en
13.00 wordt er gezamenlijk gegeten.
Aanmelden kan minimaal vijf dagen van tevoren via
telefoonnummer (0519) 542365 of detoel@scw-ameland.nl.
Bij uw aanmelding graag uw naam en telefoonnummer
opgeven, of u dieetwensen heeft en op welke dag(en) u
komt:
De Plaats, Hollum: 8 oktober, 22 oktober en 3 december
De Toel, Nes: 15 oktober, 29 oktober, 12 november,
26 november en 10 december
Ons Hol, Hollum: 5 november en 19 november
Kosten: € 7,50 per keer. Als u vijf keer aanschuift: € 5,00
per keer.

Onderzoek thuis wonen met zorgvraag
Vier studenten van de Hanzehogeschool Groningen
onderzoeken via de innovatiewerkplaats Health Space
Design en de Waddencampus de wensen en behoeften van
ouderen op Ameland die met een zorgvraag zo lang
mogelijk thuis blijven wonen. Ze doen dit in opdracht van
gemeente Ameland. De studenten kijken naar
mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te wonen met een
zorgvraag. Het gaat hierbij om ouderen met een zorgvraag
die (nog) niet aangewezen zijn op een kernvoorziening met
24-uurs zorg, zoals De Stelp op Ameland. Momenteel wordt
gewerkt aan een plan voor nieuwbouw van de kernvoorziening in Hollum. Het onderzoek dat de studenten de
komende maanden uitvoeren sluit hier bij aan.

Woning te huur in Hollum
De woning Hidde Dirks Katstraat 6 in Hollum is per
1 november 2020 beschikbaar voor verhuur. De woning ligt
op de begane grond en heeft één slaapkamer. De huurprijs
bedraagt € 556,40 per maand, exclusief € 52,18
servicekosten. Deze woning wordt bij voorkeur toegewezen
aan een huishouden waarvan ten minste één persoon een
indicatie heeft volgens de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg. U kunt een foto
en een plattegrond van de woning bekijken op
www.ameland.nl/wonen.
Staat u ingeschreven als woningzoekende bij het
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland en heeft u
belangstelling voor deze woning? Dan kunt u reageren via
www.ameland.nl/wonen of per brief. Uw reactie dient
uiterlijk 13 oktober 2020 bij ons binnen te zijn. Heeft u
nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer
(0519) 555 555.

Sanering voormalige stortlocaties Hollum
Dit najaar laat Rijkswaterstaat in de Hollumerduinen drie
voormalige stortplaatsen van de NAM saneren. De
werkzaamheden zullen van medio oktober tot begin
december duren. Langs het Tromppad worden tijdelijk
rijplaten gelegd voor het werkverkeer. Fietsers kunnen daar
tijdelijk hinder van ondervinden.
De stortplaatsen stammen uit de periode dat de NAM
proefboringen deed bij Hollum. De werklocaties van de NAM
zijn inmiddels opgeruimd. De drie voormalige stortplaatsen
vormen de laatste fase in de saneringsoperatie. Voor de
sanering is op last van de provincie een natuurherstelplan
gemaakt.
De voormalige stortplaatsen worden afgegraven, waarna de
vervuilde grond wordt afgevoerd van het eiland. De twee
noordelijke locaties worden deels aangevuld met schoon
zand, waarna twee natuurlijke stuifkuilen ontstaan.
Stuifkuilen bevorderen de verspreiding van fijn kalkrijk
zand; dit is gunstig voor de ecologische ontwikkeling in het
duingebied. De meest zuidelijke stortlocatie wordt
aangevuld met schoon zand tot het huidige grondniveau en
beplant met duingras.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Ballumerweg 42, 9163 GB: Bouwen van een berging
17-09-2020
Buren: Zwarteweg 2, 9164 LW: Nieuwbouwen van een
recreatiewoning 18-09-2020
Nes: Duinoord: Leggen van elektriciteitskabel 21-09-2020
Nes: Strandweg 51, 9163 GL: Plaatsen van een speeltoestel
21-09-2020
Hollum: Westerlaan 33a, 9161 AN: Wijzigen van kozijn in
voorgevel 21-09-2020
Hollum: Engelsmanhiem 35, 9161 DG: Verlengen van het
dak 22-09-2020
Buren: Reeweg, 9164: Bouwen van een bedrijfswoning
23-09-2020
Hollum: Jan Roepespad 63, 9163 CT: Aanbouw aan
recreatiewoning 23-09-2020
Ballum: Nesserweg 2, 9162 ET: Verbouwen van de
woonboerderij 24-09-2020
Hollum: De Blieke 3, 9161 CW: Wijzigen van de gevels en
indeling 24-09-2020
Ballum: Nesserweg 13, 9162 ES: Bouwen van een bijgebouw
25-09-2020
Hollum: Burenlaan 16, 9161 AK: Plaatsen van een
vlaggenmast 29-09-2020

Sloopmelding
Nes: Polderweg 2, 9163: Slopen van een bijgebouw
18-09-2020
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Klaverweide 303, 9162 SM: Verbouwen van de
recreatiewoning 30-10-2020
Ballum: Valkenhoek 153, 9162 TC: Uitbreiden van de
recreatiewoning 30-10-2020
Hollum: Fabrieksweg, 9161: Bouwen van een bedrijfspand
30-10-2020
Hollum: Fabrieksweg 10a en 10b, 9161 CG: Bouwen van
twee recreatiewoningen 30-10-2020
Nes: Polderweg 2, 9163 JM: Bouwen van een bijgebouw
04-11-2020
Nes: Strandweg 2, 9163 GM: Verbouwen van een
bedrijfsgebouw tot personeelshuisvesting 06-11-2020
Hollum: Westerlaan 33a, 9161 AN: Wijzigen van kozijn in
voorgevel 09-11-2020
Hollum: Fabrieksweg 4, 9161 CG: Vervangen van
handelsreclame 09-11-2020

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvragen heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
staat achter de aanvraag
Nes: Kerkpad 2, 9161 AH: Renoveren van het dak
14-11-2020
Hollum: Oranjeweg 5c, 9161 AC: Verbouwen en renoveren
van de woning 12-11-2020

Evenementenvergunning
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.
Ameland: Sporteiland: Vergunning voor het organiseren van
Tussen Slik en Zand op zaterdag 24 oktober 2020 op
Ameland 07-11-2020

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.

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

