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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 29 maart
Op maandag 29 maart vindt om 19.30 uur een openbare
raadsvergadering plaats in het gemeentehuis in Ballum.
Deze vergadering kunt u rechtstreeks volgen via de Lokale
Omroep Ameland.

Afvalhelden van Ameland
Wat doet de buitendienst van de gemeente Ameland
eigenlijk en hoe verloopt bijvoorbeeld het afvalproces?
Zaken die we wellicht als vanzelfsprekend beschouwen, maar
dat zeker niet zijn. We vragen het medewerkers Douwe van
der Meij en Berry Taal.

In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk
voor publiek om aanwezig te zijn. Pers is welkom.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 17 maart
2021
4. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukken
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 15 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 aanschaf camerasysteem raadzaal
9. Voorstel inzake Integraal Veiligheidsplan gemeente
Ameland 2021-2024
10. Voorstel inzake verordening projectsubsidies ten behoeve
van de gemeentelijke cofinanciering Streekagenda
gemeente Ameland 2021
11. Voorstel inzake jaarverslag leerplicht gemeente Ameland
2019-2020
12. Voorstel inzake verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Ameland
13. Voorstel inzake Meerjarenbegroting 2021-2024
Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland
14. Toelichting door tijdelijke commissie ambtswoning
over stand van zaken
15. Sluiting
Op www.ameland.nl vindt u de laatste informatie over de
vergadering. Ook de actuele agenda en de vergaderstukken
vindt u op deze website. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Herziening nota verblijfsrecreatie op het
onderdeel groepsverblijven
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De gemeente Ameland heeft in afstemming met de
Vereniging Groepsverblijven Ameland de Nota
verblijfsrecreatief beleid 2016-2020 deels aangepast om het
onderdeel groepsaccommodaties passend te maken bij de
laatste ontwikkelingen en de jurisprudentie. Het voornemen
is om de wijzigingen aan de gemeenteraad ter
besluitvorming aan te bieden voor de vergadering van mei.
Via de Vereniging Groepsverblijven Ameland zijn de leden
geïnformeerd over de wijzigingen. Groepsverblijven die geen
lid zijn, maar wel de voorgestelde wijzigingen willen zien,
kunnen contact opnemen met Wilmar Bakema van de
gemeente Ameland via wpbakema@ameland.nl.

Berry (l) en Douwe (r)

Het werk dat de buitendienst doet, is enorm divers. Douwe:
“Behalve afvalverwerking zijn wij onder andere
verantwoordelijk voor het riool, herstellen van wegen,
zwerfaval opruimen en soms ook het ondersteunen van de
hovenier. Maar ook bijvoorbeeld het inrichten van de
stembureaus en de sporthal, nu de tweede vaccinatieronde
eraan komt”. Berry vult aan: ”De afwisseling in het werk is
juist wat het zo leuk maakt. Zelf ga ik het liefst op pad met
de kraan om alle ondergrondse containers te legen. Maar
ook alle andere taken doe ik met plezier. Het is hard werken,
maar de vrijheid van buiten zijn geeft veel terug”.
Het inzamelen, verwerken en transport van al het afval dat
we op Ameland produceren is een logistieke uitdaging. GFTen restafval wordt verdeeld over de dorpen opgehaald; op
woensdag Nes en Buren en op donderdag Hollum en Ballum.
Dinsdag wordt de hele dag gereden om papier op te halen.
In één laadbak kan zo’n 12 tot 14 ton afval. ‘s Zomers wordt
dagelijks een enorme hoeveelheid afval opgehaald, zo’n 30
tot 40 ton. De laadbakken worden door het transportbedrijf
meegenomen en aan het vasteland door Omrin verwerkt.
In de zomer worden alle prullenbakken op het strand,
dorpen en buitengebied dagelijks geleegd en dan wordt ook
dagelijks het zwerfafval uit de dorpen verwijderd. Douwe:
“Nu mensen vaker eten afhalen, zien we veel meer
zwerfafval. Daar spelen we dan op in door vaker de
prullenbakken te legen en extra afvalbakken neer te zetten.
Ook ruimen we dan nog vaker het zwerfafval op dan normaal
gesproken”. Ook het strand zelf wordt goed schoon
gehouden, dat blijkt mede uit het feit dat Ameland vorig
jaar het schoonste strand van Nederland had.
De medewerkers van de buitendienst vormen een hecht team.
Berry: “Als er wordt gevraagd wie wil helpen met
sneeuwschuiven om 5.00 uur de volgende ochtend is dat
nooit een probleem. Dat geldt ook voor de piketdiensten.
’s Avonds en in het weekend zijn we beschikbaar voor
calamiteiten én rijden we in de zomer altijd afvalrondes. Het
grappigste telefoontje dat ik tijdens zo’n dienst meemaakte,
is dat iemand een visvergunning bij me wilde aanvragen”.

Collega worden van Douwe en Berry? Wij hebben een
vacature in de buitendienst:

Geaccepteerde melding
Uitwegmelding

Vacature

Hollum: De Meer 7, 9161 DP: het aanleggen van een uitweg
naar het perceel van de woning 28-04-2021

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

Verleende vergunningen

Algemeen Medewerker Buitendienst Chauffeur (m/v)
1,0 fte (36 uur per week)
Kijk voor meer informatie op www.ameland.nl.
Reageren kan tot en met 31 maart.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

Uitslagen Tweede Kamerverkiezing
Op 15, 16 en 17 maart waren de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Er zijn op Ameland 2893 stemmen
uitgebracht. Dat is 98,6% van het aantal kiesgerechtigden.
De voorlopige uitslagen van de briefstemmen, de vervroegde
stemmen die op 15 en 16 maart zijn uitgebracht en de
stemmen die op 17 maart zijn uitgebracht, vindt u op
www.ameland.nl/verkiezingen. De uitslagen worden op
22 maart vastgesteld in een openbare zitting in het
hoofdstembureau in Leeuwarden (kieskring 2, Fryslân).

Webinar Regionale Energiestrategie
Wilt u meer weten over de Regionale Energiestrategie van
Fryslân? Of over de RES in het algemeen? De RES gaat over
alle bestaande plannen voor het opwekken van duurzame
energie en warmte. Op dinsdag 30 maart om 20.00 uur
organiseert RES-Fryslân een webinar voor alle inwoners van
Fryslân. Hier krijgt u meer informatie over de RES-Fryslân en
kunt u vragen stellen. Aanmelden kan op www.resfryslan.frl.
U ontvangt dan alle gegevens die u nodig hebt om het
webinar online bij te wonen. Heeft u nu al vragen? Die kunt
u bij uw aanmelding via resfryslan.frl al doorgeven.

Omgevingsvergunningen
Hollum: Westerlaan 16, 9161 AP: renoveren van het dak
23-04-2021

Buren: Pastoor Scholtenweg 16, 9164 KK: bouwen van een
woning 27-04-2021

Rectificatie: geweigerde vergunning
Nes: Hoge Eggenweg 6, 9163 JP: vervangen van
handelsreclame 16-04-2021

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.

Omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande
omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen
ingebracht. Het college heeft de volgende
omgevingsvergunning verleend:
▪ Bouw van een appartementencomplex aan de Esther
Meindertsstraat 6 in Buren. De aanvraag
omgevingsvergunning is binnengekomen op 17 december
2017 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen in
strijd met de regels ruimtelijke ordening’.

Beroep

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Ballumerweg 6, 9163 GB: plaatsen van twee parasols
14-03-2021

Hollum: Jan Roepespad 4, 9161 CT: bij- en verplaatsen van
tijdelijke units voor stagiaires 11-03-2021
Hollum: Oranjeweg 13d, 9161 CB: realiseren van twee
studio’s 11-03-2021

De verleende vergunning met bijbehorende stukken liggen
ter inzage op het gemeentehuis vanaf 25 maart 2021. De
bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden
toegestuurd. Tot en met uiterlijk 5 mei 2021 kan door
belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of
door belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest een zienswijze in te dienen, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer
(0519) 555 555.

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

