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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 26 oktober
Op maandag 26 oktober is er om 19.30 uur een openbare
raadsvergadering. Deze vergadering is rechtstreeks te
beluisteren via de Lokale Omroep Ameland. In verband met
de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan. Pers
is wel welkom.
Wij verzoeken u de website van de gemeente Ameland te
raadplegen voor de actuele stand van zaken met betrekking
tot deze vergadering.

Voorlopige agenda

Basisregels coronavirus voor iedereen
Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.
▪ Klachten? Laat u testen en blijf thuis tot u de uitslag
heeft ontvangen;
▪ Houd anderhalve meter afstand tot anderen;
▪ Was vaak uw handen;
▪ Hoest en nies in uw elleboog;
▪ Werk thuis, behalve als het echt niet anders kan;
▪ Ga weg als het druk is;
▪ Dringend advies: Draag een mondkapje in publieke
binnenruimtes.
Voor meer informatie over het coronavirus Covid-19 kijkt u
op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of belt u 0800-1351.

1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Onderzoek geloofsbrieven dhr. E.G. IJnsen en installatie
als tijdelijk raadslid voor de fractie AmelandEén
4. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 oktober
2020
5. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
6. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering
14 september 2020
7. Voorstel inzake verlenen krediet herinrichting
Passantenhaven Nes
8. Voorstel inzake vaststellen Programmabegroting
2021 -2024
9. Voorstel inzake verlenen krediet aankoop grond
van Nederlands Hervormde gemeente Ameland
10. Sluiting
De actuele agenda en vergaderstukken worden in het
raadsinformatiesysteem geplaatst op www.ameland.nl.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

Geen inloopavond in november
De inloopavond met de raadsfracties op 11 november gaat
niet door. Wilt u iets onder de aandacht van de raad
brengen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via
jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Uw bezoek aan het gemeentehuis
Wilt u het gemeentehuis bezoeken voor bijvoorbeeld het
aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs of voor het
inzien van stukken? Maak dan van te voren telefonisch een
afspraak bij het Klant Contact Centrum via telefoonnummer
(0519) 555 555. Bij uw bezoek aan het gemeentehuis
verzoeken we u anderhalve meter afstand te houden en aan
de balie met pinpas te betalen. In het gemeentehuis geldt
een dringend advies voor medewerkers en bezoekers voor
het dragen van een mondkapje.
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Basisregels coronavirus voor iedereen

Gezamenlijke maaltijden gaan niet door
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen kunnen de
gezamenlijke maaltijden die georganiseerd zouden worden
vanuit Van Smaak, Thuiszorg Het Friese Land, Stichting
Sociaal Cultureel Werk Ameland, De Plaats en gebiedsteam
Ameland voorlopig niet plaatsvinden.

Wegafsluiting
Vanwege een Verkeersveiligheidsdag voor basisscholen is de
Kardinaal De Jongweg in Nes, ter hoogte van De Tuun tot
het fietspad ten oosten van de begraafplaats, op vrijdag 23
oktober van 8.30 tot 10.30 uur afgesloten voor verkeer.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunning
Nes: Torenstraat 11c, 9163 HD: Uitbreiden van het
restaurant 12-10-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Hollum: Engelsmanhiem 35, 9161 DG: Verlengen van het
dak 24-11-2020

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
staat achter de aanvraag.
Ballum: Looweg 4a, 9162 EB: Bouwen van een tuinhuisje en
het plaatsen van een erfafscheiding 01-12-2020

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.
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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

