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Mededelingen
Een digitale nieuwjaarsboodschap van de
burgemeester voor u
Helaas kunnen we dit jaar geen nieuwjaarsreceptie in het
gemeentehuis houden. In plaats van de traditionele
nieuwjaartoespraak heeft burgemeester Leo Pieter Stoel een
digitale nieuwjaarsboodschap voor u opgenomen. Onze
burgemeester blikt hierin terug op zijn eerste jaar als
burgemeester van Ameland en kijkt vooruit naar het
komende jaar. We nodigen u van harte uit om deze
nieuwjaarsboodschap te bekijken en te beluisteren. U kunt
het filmpje vinden op www.ameland.nl. We wensen u allen
een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Openbare raadscommissievergadering
Op maandag 11 januari om 19.30 uur vindt een openbare
raadscommissievergadering plaats. In verband met de
huidige coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal
gehouden. Via de website van de gemeente Ameland kunt u
live meekijken naar deze vergadering. Wij verzoeken u
www.ameland.nl te raadplegen voor actuele informatie.

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
7 december 2020
6. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen aanleg
twee middenspanningskabels tussen Holwerd en Ameland
7. Voorstel inzake verlenen krediet aanvullende subsidie
herbestemming molen De Phenix in Nes
8. Voorstel inzake zienswijze Kaderbrief 2022-2025
Veiligheidsregio Fryslân
9. Voorstel inzake zienswijze oprichting
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
(WVSV) Veiligheidsregio Fryslân
10. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
11. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier Jacqueline Metz via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Inloopavond raadsfracties
De geplande inloopavonden van 20 januari en 10 februari
komen te vervallen. 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.

Kerstbomen worden opgehaald
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Kerstboom weer opgeruimd? Dan kunt u deze langs de weg
in de berm neerleggen. De kerstbomen worden in de eerste
twee weken van januari opgehaald.

De Ping-consulent helpt u bij uw financiën
Heeft u moeite met de administratie van uw financiën? Of
heeft u schulden? Berend Veen, onze consulent van Ping
(persoonlijk financieel advies), kan u helpen. De Pingconsulent kan u ondersteunen bij het opzetten van een
goede privéadministratie, bij het aanvragen van
inkomensondersteunende regelingen of bij het regelen van
schuldhulpverlening. De Ping-consulent houdt iedere eerste
woensdag van de maand spreekuur in het gemeentehuis op
Ameland. In januari is hij er niet op de eerste woensdag,
maar op woensdag 13 januari.

Containers twee aan twee aanbieden
Sinds een aantal jaren worden de afvalcontainers voor
restafval, gft-afval en papier op Ameland geleegd met een
zijlader, waardoor we het afval snel en efficiënt kunnen
inzamelen. Het is hierbij wel nodig dat de containers op de
goede manier worden aangeboden. Dat gaat nog niet altijd
overal goed. Daarom herhalen wij graag nog een keer de
instructies.
Bied de containers twee aan twee met de container van uw
buren aan met de dekselopening naar de wegkant. Zorg voor
een tussenruimte van een halve meter na iedere twee
containers. Zorg ervoor dat al het afval in de container past
en het deksel goed sluit. Houd 2,5 meter afstand van
obstakels, zoals lantaarnpalen of geparkeerde auto's.

Containers in setjes van twee

We hopen van harte op uw medewerking, zodat wij op een
doelmatige wijze uw container kunnen legen en daarnaast
de verkeersveiligheid kunnen blijven garanderen. Alvast
vriendelijk dank!

Wijzigingen in contracten bedrijfsafval
Stopt u met uw onderneming of is uw onderneming
overgenomen? Geef dit dan tijdig door aan de gemeente
voor de verwerking van de wijzigingen in onze
bedrijfsafvaladministratie.

Verkeershinder snoeiwerkzaamheden
Volgende week vinden er snoeiwerkzaamheden plaats.
Hierdoor is er sprake van verkeershinder in de Torenstraat en
ter hoogte van de kruising Burgemeester Waldastraat/Marten
Janszenstraat in Nes. Bij de overige snoeiwerkzaamheden
wordt weinig verkeershinder verwacht.

Enquête voor leerlingen aan de wal
Stichting Leerlingen aan de wal is opgericht voor de
jongeren van de Friese Waddeneilanden die vervolgonderwijs
aan de wal volgen. Bij deze overstap biedt de stichting de
jongeren ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn
en onderwijs. De gemeente Ameland is sinds de oprichting
bij het project betrokken.
Ervaring leert dat de ondersteuningsbehoefte per regio
verschilt. De stichting onderzoekt door middel van een
enquête of het huidige aanbod aansluit bij de behoefte van
de jongeren van Ameland en wat de ervaringen van jongeren
aan de wal zijn. De enquête kan tot 30 januari worden
ingevuld en is te vinden via www.ameland.nl. Voor vragen
kunt u contact opnemen met Stichting Leerlingen aan de
wal via leerlingenaandewal@gmail.com.

Basisregels coronavirus voor iedereen
Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.
Blijf 1,5 meter afstand houden van mensen uit een ander
huishouden, was vaak uw handen, draag een mondkapje in
publieke binnenruimten, blijf en werk zoveel mogelijk thuis
en blijf zeker thuis bij (milde) klachten en laat u dan testen.
Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen
blijven houden. Over de coronamaatregelen en de
basisregels vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus
meer informatie. Vragen? Bel dan 0800-1351.

Buren: Groot Vaarwaterdobbe 13, 9164 MN: Vergroten
recreatiewoning 17-12-2020
Ballum: Reeweg (sectie H, nummer 696), 9162: Bouwen van
een vergister 18-12-2020
Nes: Kievitsweg 40, 9163 KB: Bouwen van een
recreatiewoning 22-12-2020
Nes: Kievitsweg 18, 9163 KB: Bouwen van een
recreatiewoning 22-12-2020
Buren: nabij Paasduinweg 6, 9164 KD: Bouw van tweeonder-één-kapwoning 22-12-2020
Nes: Verbindingsweg 31, 9163 GC: Kappen van de
boomsingel 23-12-2020
Hollum: Badweg nabij nummers 4,6,8, en 10: Kappen van
vijf iepen 23-12-2020
Nes: Obbe Edskesstraat nabij nummer 4: Kappen van een
iep 23-12-2020
Hollum: Tussen Dijken nabij nummer 18: Kappen van een iep
23-12-2020
Ballum: Reeweg 3, 9162 ED: Kappen van de boomsingel
23-12-2020
Buren: Noordwal nabij nummer 25: Kappen van twee
veldiepen 23-12-2020
Buren: Willemspad 2, 9164 LV: Bouwen van een
recreatiewoning 23-12-2020
Nes: Duinoord: Aanleggen elektrakabel 24-12-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Bosrand 27, 9164 LD: Aanpassen van de achtergevel
02-02-2021
Nes: Bureweg 2, 9163 KE: Vervangen van de handelsreclame
02-02-2021
Hollum: Eeuwe de Vriesstraat 2, 9161 CE: Aanbouwen aan de
woning 03-02-2021

Kennisgevingen verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvragen heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
staat achter de aanvraag.
Hollum: Westerlaan 10 en 10a, 9161 AP: Verbouwen van
twee woningen 10-02-2021
Hollum: Johannes Bakkerstraat 13, 9161 BT: Verbouwen van
een winkelpand met starterswoningen 02-02-2021
Buren: Zwarteweg 6, 9164 LW: Aanleggen van een uitweg en
parkeerplaats en aanpassen van terreininrichting 02-02-2021

Basisregels coronavirus voor iedereen

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Oranjeweg 42a, 9161 CC: Kappen van een boom
16-12-2020
Nes: Strandweg 2a, 9163 GM: Bouwen van appartementen
17-12-2020
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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

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.
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

