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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering op
1 maart
Op maandag 1 maart om 19.30 uur vindt een openbare
raadscommissievergadering plaats in het gemeentehuis in
Ballum. Deze vergadering kunt u rechtstreeks volgen via de
Lokale Omroep Ameland.
In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk
voor publiek om aanwezig te zijn. Pers is welkom.

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
1 februari 2021
6. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen bouw
4 appartementen Strandweg 2a te Nes
7. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen
herbouw groepsverblijf Bramerduinenpad 17 te Nes
8. Voorstel inzake Integraal Veiligheidsplan gemeente
Ameland 2021-2024
9. Voorstel inzake Verordening projectsubsidies ten
behoeve van de gemeentelijke cofinanciering
Streekagenda gemeente Ameland 2021
10. Voorstel inzake Jaarverslag Leerplicht gemeente Ameland
2019-2020
11. Voorstel inzake Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Ameland
12. Voorstel inzake Meerjarenbegroting 2021-2024 Openbaar
Primair Onderwijs gemeente Ameland
13. Verwijzing brief vanuit de raad van 25 januari jl.:
- Brief concept evaluatie nota Verblijfsrecreatie,
onderdeel groepsverblijven;
- Brief Vereniging van Groepsverblijven.
14. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
15. 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.

Vacature
De gemeente Ameland is op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de functie van:

Medewerker Groenvoorziening (m/v)
36 uur per week
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Voor meer informatie over deze functie verwijzen we
u graag naar www.ameland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Eerste inwoners van Ameland gevaccineerd
GGD Fryslân is vorige week gestart met het vaccineren van
ouderen en zorgmedewerkers op de Friese Waddeneilanden.
De 75-plussers en zorgmedewerkers van Ameland werden op
dinsdag 16 februari in de sporthal in Hollum met het
BionTech/Pfizer vaccin geprikt. In totaal kwamen 465
mensen de prik tegen het coronavirus COVID-19 halen.
In de afgelopen weken is hard gewerkt om de vaccinaties op
de Waddeneilanden mogelijk te maken. Burgemeester Leo
Pieter Stoel: ‘Heel veel mensen en organisaties hebben zich
ingezet om dit mogelijk te maken. Ik wil de medewerkers
van de GGD, huisartsen, Zorgcoöperatie Ameland, gemeente
Ameland, vrijwilligers en nog veel meer heel hartelijk
danken voor hun inzet. Ik weet zeker dat u heel veel
Amelanders een groot plezier hebt gedaan door op Ameland
te vaccineren.' De tweede vaccinatie volgt over vijf weken.

Verkiezing Tweede Kamer 2021
Op woensdag 17 maart vindt de Tweede Kamerverkiezing
plaats. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen
kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar
extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen:
▪ Stemmen in het stembureau: Op woensdag 17 maart kunt
u stemmen in één van de vier stembureaus op Ameland:
dorpshuis ’t Wantij in Buren, sporthal De Slinger in
Hollum, Jaap Klaassen Hal in Nes of het gemeentehuis in
Ballum. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00
uur. In deze stembureaus gelden maatregelen om de
kans op besmetting met het coronavirus zo klein
mogelijk te houden. Dit jaar moet u voordat u gaat
stemmen thuis een gezondheidscheck doen. U ontvangt
deze bij uw stempas.
▪ Vervroegd stemmen: Vooral voor kiezers die als gevolg
van het coronavirus tot de risicogroepen behoren, is het
ook mogelijk om op maandag 15 maart of dinsdag 16
maart te stemmen in het stembureau in het
gemeentehuis in Ballum. Op beide dagen is dit
stembureau open van 7.30 tot 21.00 uur.
▪ Iemand machtigen: Heeft u coronaklachten of kunt u om
een andere reden niet naar het stembureau op 17 maart?
Dan kunt u iemand machtigen om uw stem uit te
brengen. Informatie over stemmen bij volmacht vindt u
op de achterzijde van uw stempas.
▪ Briefstemmen 70+: Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen
bij deze verkiezing ook per brief stemmen. U ontvangt
alles wat u hiervoor nodig heeft met de post. Op het
briefstembiljet vult u in op wie u stemt. Het ingevulde
briefstembiljet stopt u daarna in de stembiljet-envelop.
Deze plakt u dicht. Uw stempluspas ondertekent u en
stopt u daarna samen met de gesloten stembiljetenvelop in de retourenvelop. De retourenvelop plakt u
ook dicht en verzendt u per post. Afgeven bij het
afgiftepunt in het gemeentehuis is ook mogelijk.
Een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden om te
stemmen en meer informatie over de verkiezingen vindt u
op www.elkestemtelt.nl en www.ameland.nl/verkiezingen.

Geen inloopavond op 10 maart

Ondergrondse glascontainer verwijderd

De inloopavond met de raadsfracties van 10 maart komt te
vervallen. Wilt u iets onder de aandacht van de raad
brengen? Neem dan contact opnemen met de griffier via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Op korte termijn wordt de ondergrondse glascontainer aan
de Kêkelburen in Hollum verwijderd. Deze voldoet niet meer
aan de veiligheidseisen. Bij het verwijderen zal er geen
overlast zijn voor omwonenden. De glasbak werd weinig
gebruikt en wordt niet vervangen. U kunt met uw glas
terecht bij de glasbak aan de Olfert Pieter Lapstraat in
Hollum.

Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen
Basisregistratie Personen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de
Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten
van deze personen op te schorten. De personen worden
uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar
een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de
wet BRP, en zijn vanaf de datum van het besluit niet meer
actueel ingeschreven in Nederland.
Naam
Geboortedatum Datum besluit
I. Perez Bassart
24-07-1991
12-01-2021
J.L. Conesa Carmona 18-03-1987
12-01-2021

Uitschrijven naar
Onbekend
Onbekend

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft? Neem dan contact op via
burgerzaken@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555
555.

Waarom deze bekendmaking?
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in
de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De
burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging
of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland
hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.
Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de
bovenvermelde personen geen aangifte binnengekomen.
Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft
de gemeente de mogelijkheid om de beschikking
“ambtshalve uitschrijving” te publiceren als de
bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan
belanghebbenden. Het is belangrijk om op het juiste adres
ingeschreven te staan. Een eventuele ambtshalve
uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat
bovenstaande personen geen documenten meer kunnen
aanvragen. Ook toeslagen en uitkeringen kunnen worden
stopgezet.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. U doet
dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit. Het
bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland.
In het bezwaarschrift zet u uw naam en adres, de datum van
uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet met het
besluit eens bent en uw handtekening.
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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

Begraven op Ameland
De gemeente Ameland heeft enkele jaren geleden in
samenwerking met een werkgroep, Stichting De Ouwe Pôlle
Ameland en Bureau Funeraire Adviezen een visie ontwikkeld
op het begraven op Ameland. De visie kunt u vinden op
www.ameland.nl en geeft kort gezegd weer dat de
begraafplaatsen van Ameland naast genealogische waarden
ook cultuurhistorische waarden opleveren. Over de unieke
grafcultuur op Ameland en het funerair erfgoed is nu ook
een boek gemaakt: ‘Begraven op Ameland’. De gemeente
hecht waarde aan het funerair erfgoed en steunt daarom de
realisatie van het boek. Belangstellenden kunnen voor meer
informatie over ‘Begraven op Ameland’ kijken op
www.amelanderhistorie.nl.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Hidde Dirks Katstraat 2, 9161 AZ: bouwen van een
aanbouw 11-02-2021
Nes: Zuiderspruit, sectie A, nummer 4934: bouwen van een
levensloopbestendige woning 16-02-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Strandweg 71, 9164 KA: aanbouw aan restaurant
30-03-2021
Buren: Noordwal 2, 9164 KJ: verbouw kampeerboerderij tot
recreatieappartementen 30-03-2021
Hollum: Oranjeweg 42a, 9161 CC: het kappen van een boom
31-03-2021

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

