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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
Op maandag 12 april is er om 19.30 uur een openbare
commissievergadering. Deze vergadering kunt u rechtstreeks
beluisteren 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.
5.

Opening
Mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje aan het college van b&w
Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
1 maart 2021
6. Voorstel inzake gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan
De Hagen in Hollum
7. Voorstel inzake wijziging APV
8. Voorstel inzake Verordening Adviescommissie
Bezwaarschriften
9. Voorstel inzake Ontwerp begroting FUMO 2022
10. Voorstel inzake Werkdocument Programmaplan
De Waddeneilanden
11. Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie
De Waddeneilanden quickscan zwembaden
12. Actualiteiten samenwerkingsverband De Waddeneilanden
13. 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.

Help kwetsbare natuur beschermen
De gemeente Ameland, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de
Vennoot, Rijkswaterstaat en het Wetterskip vroegen zich af
of hondenbezitters goed geïnformeerd zijn over
losloopgebieden voor honden op Ameland. De enquête die
we hierover hebben gedeeld is door maar liefst 178 mensen
ingevuld, dank daarvoor! De uitkomsten leveren ons veel
relevante informatie op. Informatie die belangrijk is, zeker
nu het broedseizoen is gestart. Want, vaak zonder het te
weten, kan een hond, maar ook de mens, de natuur
behoorlijk verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot
sterfte van dieren. Het wandelen buiten de paden of een
loslopende hond kan dieren wegjagen. Een broedende vogel
die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden
vlak langs zijn nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De
kuikens sterven dan in het ei. Ook de geursporen die honden
nalaten zorgen voor een langdurige verstoring van vogels en
andere dieren zoals reeën en hun kalfjes. Daarom verzoeken
we u dringend om uw hond in de bossen, duinen, en het
badstrand altijd aangelijnd te houden en op de grote paden
te blijven. Buiten de badstranden en in aangewezen
losloopgebieden mag uw viervoeter los rondrennen.
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Binnenkort delen we de uitkomsten met u. In de tussentijd
zijn we gestart met een campagne om zowel inwoners als
gasten van informatie te voorzien, zodat we gezamenlijk
onze kwetsbare natuur nog beter kunnen beschermen.

Overleg over gebruik openbare ruimte
Tegelijk met de besluitvorming rondom de reconstructie van
dorpskern Nes heeft de gemeente zich voorgenomen om het
bedrijfsmatig gebruik van de openbare ruimte op Ameland te
reguleren. Om hier invulling aan te geven, wil het college op
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening nadere
regels stellen aan het plaatsen van terrassen en
uitstallingen op of aan de weg. Deze regels worden niet
eerder dan aan het eind van dit jaar vastgesteld.
Het college vindt het belangrijk ondernemers te betrekken
bij deze voornemens en is inmiddels in gesprek gegaan met
het Ondernemers Platform Ameland, Winkeliersvereniging
Hollum en de Koninklijke Horeca Nederland (Ameland). Wilt
u als ondernemer informatie over deze regels? Dan kunt u
contact opnemen met het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Verordening projectsubsidies
cofinanciering streekagenda vastgesteld
De gemeenteraad van Ameland heeft op 29 maart 2021 de
Verordening Projectsubsidies ten behoeve van gemeentelijke
cofinanciering streekagenda gemeente Ameland 2021
vastgesteld. Met deze verordening stelt de gemeenteraad
regels voor de verlening van subsidies die dienen voor de
cofinanciering van de projecten die uit het Iepen
Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân een subsidie hebben
ontvangen. Het gaat hierbij om projecten ter verbetering
van de leefbaarheid van de buurt, dorpen en het eiland.
De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking
op 1 januari 2021. Wilt u de verordening inzien? Kijk dan op
www.overheid.nl onder ‘Lokale wet- en regelgeving’. Ook ligt
de verordening gedurende zes weken ter inzage bij het Klant
Contact Centrum.
De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van deze
verordening in 2021 een subsidieplafond vastgesteld van
€ 45.000,-. Het subsidieplafond wordt verdeeld over de drie
aanvraagperioden van het Iepen Mienskipsfûns. Per periode
is er € 15.000,- aan subsidie beschikbaar. Wilt u meer
weten? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum
via telefoonnummer (0519) 555 555.

Warmtescans: rapportages in de maak
Afgelopen wintermaanden zijn in Ballum, Hollum en Nes van
bijna alle woningen warmtescans gemaakt, net als in Buren
in de winter daarvóór. De bewoners van de betreffende
huizen ontvangen hiervan een korte rapportage met de
warmtebeelden. Momenteel werken Dorpsbelang Ballum en
de gemeente aan de rapportages voor Ballum, daarna volgen
Hollum en Nes. Het maken van de 1200 rapportages moet
secuur gebeuren, dus dat kost even tijd. Maar er wordt aan
gewerkt en de rapportages komen er echt aan. Ook komt er
een gratis boekje met informatie en tips over isoleren van
uw woning. Voor tussentijdse vragen over woningisolatie
kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket
(www.duurzaambouwloket.nl) of bellen met de gemeente via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Woning te huur in Hollum
De woning Reddingbootweg 28 in Hollum is per 1 mei 2021
beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt over één
slaapkamer. De huurprijs bedraagt € 480,85 per maand. Een
foto en plattegrond van de woning kunt u bekijken op
www.ameland.nl/wonen. Staat u ingeschreven als
woningzoekende bij het Gemeentelijk Woningbedrijf
Ameland en heeft u belangstelling voor deze woning? Dan
kunt u via www.ameland.nl/wonen of schriftelijk reageren.
Uw reactie dient uiterlijk 13 april 2021 bij ons binnen te
zijn. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

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
L.M. Bertona
L. Targošová
P. Yuliyanov
Stanishkov

Geboortedatum Datum besluit Uitschrijven naar
22-08-1980
19-02-2021
Onbekend
20-06-1991
19-02-2021
Onbekend
01-02-1994
19-02-2021
Onbekend

Staat uw naam hierboven vermeld of weet u waar (één van)
deze personen verblijven? Neem dan contact op via tel.
(0519) 555 555 of burgerzaken@ameland.nl.

Bezwaar maken
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.

Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan
‘Burenlaan 16 te Hollum’
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 8 april 2021, gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Burenlaan
16 te Hollum’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens
gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, zoals
opgenomen in bestemmingsplan ‘Hollum 2009’. Het ontwerp
wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de
bestemming ‘Recreatie-verblijfsrecreatie-2’ naar de
bestemming ‘Wonen-1’ aan de Burenlaan 16 te Hollum,
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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

kadastraal bekend gemeente Ballum, Sectie G, nummer 3511.
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.

Indienen zienswijze
Een ieder kan tijdens de periode van ter inzageligging
zienswijzen indienen tot en met 19 mei 2021. Schriftelijke
zienswijzen kunt u richten aan 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

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Achterdijken: bouwen van een opslagloods 25-03-2021
Hollum: Fabrieksweg 26, 9161 CG: bouwen van een
opslagloods 25-03-2021
Nes: Strandweg 17, 9163 GK: verbouwen van het
appartement 29-03-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Geaccepteerde melding
Ballum: Zuider Grieweg 2, 9162 EE: aanleg gesloten
bodemenergiesysteem buiten inrichtingen 29-03-2021
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Molenweg 10, 9163 HP: tijdelijke functiewijziging naar
detailhandel in deel van het pand 11-05-2021
Nes: Molenweg: bouwen van een woning 11-05-2021
Nes: Molenweg: bouwen van een woning met appartement
12-05-2021

Nes: Kievitsweg 18, 9163 KB: bouwen van een
recreatiewoning 12-05-2021

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

