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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op
23 november
Op maandag 23 november om 19.30 uur vindt een openbare
raadsvergadering plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis. De vergadering vindt zonder publiek plaats.
Pers is welkom. De raadsvergadering kunt u rechtstreeks
volgen via de Lokale Omroep Ameland.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 11
november 2020
4. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 oktober
2020
6. Voorstel inzake verlenen definitieve verklaring van geen
bedenkingen “bouw van een woning” aan de Miedenweg
23a te Nes
7. Voorstel inzake verlenen voorbereidingskrediet voor
start ontwerpfase nieuwbouw ouderenzorg locatie
sportcomplex Hollum
8. Voorstel inzake vaststellen Meerjarenbegroting 20212025 Burgemeester Walda Scholengemeenschap
9. Voorstel inzake bezetting Bestuurscommissie Openbaar
Primair Onderwijs Ameland
10. Sluiting
Voor de actuele agenda en de vergaderstukken verwijzen we
u naar www.ameland.nl. Indien wordt besloten om de
raadsvergadering via een livestream te houden, dan
vermelden wij dit eveneens op de website van de gemeente
Ameland. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met
de griffier, Jacqueline Metz, via telefoonnummer (0519)
555 555 of jmetz@ameland.nl.

Bezoek aan het gemeentehuis op afspraak
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.

Wegafsluiting
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In verband met bouwwerkzaamheden ter plaatse is de
Polderweg in Nes tussen de Kardinaal De Jongweg en de
Commandeursstraat op woensdag 18 november, op
donderdag 19 november en op vrijdag 20 november tijdelijk
afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met
bebording.

Verkoop kluswoning Klaas Goumaweg 10
Nes
De gemeente Ameland heeft een kluswoning ter
beschikking voor verkoop. De woning ligt aan de Klaas
Goumaweg 10 te Nes op het perceel kadastraal bekend als
gemeente Nes Ameland, sectie A, nummer 4355 deels. Het
perceel heeft een oppervlakte van 310m2. De woning
(energielabel B) is gebouwd in 1964 en heeft een bruto
inhoud van 401m2. De verkoopprijs is € 170.000,- kosten
koper. Voor de uitgifte gelden de ‘Uitgifteregels
woningbouwkavels en koopwoningen gemeente Ameland’.
Heeft u belangstelling en voldoet u aan de
inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich tot en met 20
november 2020 inschrijven door een brief te sturen aan de
gemeente Ameland via postbus 22, 9160 AA in Hollum of
door te mailen naar info@ameland.nl met de volgende
gegevens:
▪ Naam en voorletters;
▪ Geboortedatum;
▪ Adres en woonplaats;
▪ E-mailadres;
▪ Telefoonnummer;
▪ Samenstelling huishouden;
▪ Huidige woonsituatie (huurwoning, eigen woning,
inwonend bij ouders of familie etc.) (controleerbaar);
▪ De economische binding (voeg document toe waaruit
dit blijkt);
▪ Antwoord op de vraag of de afgelopen 10 jaar een
woningbouwkavel of koopwoning van de gemeente
Ameland is aangekocht;
▪ Antwoord op de vraag of de afgelopen 5 jaar een
woning in eigen bezit is geweest.
De kosten voor inschrijving bedragen €50,-. Na inschrijving
is het mogelijk om de woning te bezichtigen. Bij meerdere
inschrijvingen vindt er een loting plaats. Deelnemers
krijgen hierover schriftelijk bericht. Inschrijvingen die we
na 20 november 2020 ontvangen, worden niet meegenomen.
Dit aanbod wordt gedaan onder het voorbehoud dat de
grond in eigendom van de gemeente Ameland is verkregen.
Wilt u meer weten over de verkoop van deze woning? Kijk
dan op www.ameland.nl/wonen of neem contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

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.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Camminghastraat 22, 9162 EM: Verbouwen van het
restaurant 04-11-2020
Hollum: Westerlaan 10 en 10a, 9161 AP: Verbouwen van de
woningen 04-11-2020
Hollum: Strandgedeelte Hollum: Planologische vertaling
van een evenement in het bestemmingsplan Buitengebied
10-11-2020

Nes: Bureweg 2, 9163 KE: Vervangen van handelsreclame
11-11-2020

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

Basisregels coronavirus voor iedereen

Verleende vergunningen

Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan
‘Nes-Molenweg 3a’
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met
ingang van 19 november 2020, gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Nes –
Molenweg 3a’. Burgemeester en wethouders zijn
voornemens gebruik te maken van de
wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in
bestemmingsplan ‘Nes’. Het ontwerp wijzigingsplan heeft
betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch –
cultuurgrond’ naar de bestemmingen ‘wonen – 1’ en ‘tuin’
ten behoeve van de bouw van twee woningen aan de aan
de Molenweg te Nes, kadastraal bekend gemeente Nes,
sectie A, nummers 5168 en 5169. Het ontwerp
wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een
verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook kunt u
de stukken raadplegen op www.ameland.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzage ligging
zienswijzen indienen tot en met 30 december 2020.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22,
9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met
team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555.
De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties
worden betrokken bij de verdere besluitvorming door
burgemeester en wethouders.
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Hollum: Cornelis Bruinpad 6, 9161 BC: Vervangen van de
recreatiewoning 18-12-2020
Hollum: Fabrieksweg 3, 9161 CG: Plaatsen nieuwe kap op de
woning 22-12-2020
Hollum: Oosterhiem 23, 9161 DJ: Aanbouw aan
recreatiewoning 22-12-2020
Hollum: Oranjeweg 5c, 9161 CA: Verbouwen en renoveren
van de woning 23-12-2020
Buren: Zwarteweg 2, 9164 LW: Bouwen van een
recreatiewoning 22-12-2020
Buren: Bosrand 49, 9164 LD: Veranderen van de gevels en
het plaatsen van een dakraam 22-12-2020

Geweigerde vergunningen
Omgevingsvergunning
Hollum: Kerkpad 2, 9161 AH: Renoveren van het dak
23-12-2020

Bezwaar maken

Indienen zienswijze
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Omgevingsvergunningen

Openingstijden milieustraat
Maandag t/m donderdag
13.30 - 15.30
Zaterdag
10.00 - 12.00

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

