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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 26 april
Op maandag 26 april om 19.30 uur is er een openbare
raadsvergadering. Deze vergadering vindt plaats zonder
publiek in verband met de coronamaatregelen. U kunt de
vergadering rechtstreeks volgen via de Lokale Omroep
Ameland. Pers is welkom.
Op www.ameland.nl vindt u de laatste informatie over deze
vergadering. Ook de actuele agenda en de vergaderstukken
vindt u op deze website.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 14 april
2021
4. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2021
6. Voorstel inzake gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan
De Hagen te Hollum
7. Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening
8. Voorstel inzake Werkdocument Programmaplan
De Waddeneilanden
9. Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie
De Waddeneilanden Quickscan zwembaden
10. Voorstel inzake Adviescommissie Bezwaarschriften
11. Voorstel inzake Ontwerpbegroting FUMO 2022
12. Sluiting
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier,
Jacqueline Metz via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

Bezoek gemeentehuis alleen op afspraak

Gewijzigde afvalinzameling
In plaats van dinsdag 27 april (Koningsdag) wordt op
maandag 26 april papier ingezameld in Buren.
In verband met Bevrijdingsdag wordt het GFT-afval in Nes
en Buren op donderdag 6 mei ingezameld in plaats van
woensdag 5 mei.

Woning te huur in Hollum
De woning De Meer 23 in Hollum is per 14 mei beschikbaar
voor verhuur. De woning beschikt over drie slaapkamers en
wordt bij voorkeur toegewezen aan een
meerpersoonshuishouden. Voor woningzoekenden met een
gezamenlijk inkomen onder € 44.655,- bedraagt de huurprijs
€ 699,58 per maand. Voor woningzoekenden met een
gezamenlijk inkomen van € 44.655,- of meer bedraagt de
huurprijs € 964,94 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 dinsdag 27 april bij ons binnen te zijn. Heeft
u nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer
(0519) 555 555.

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.

Wilt u het gemeentehuis in Ballum bezoeken voor het
aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs, voor het inzien
van stukken of om een andere reden? Maak dan van tevoren
telefonisch een afspraak bij het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555. Houd 1,5 meter afstand en
draag een mondkapje bij uw bezoek aan het gemeentehuis.
Vriendelijk dank voor uw medewerking!

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op dinsdag 27 april
(Koningsdag) en op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag).

Gewijzigde openingstijden milieustraat
De milieustraat is gesloten op dinsdag 27 april (Koningsdag)
en op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag).
Basisregels coronavirus voor iedereen
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Lintjesborrel gaat niet door
De gemeente Ameland organiseert jaarlijks in april een
feestelijke borrel voor Amelanders met een koninklijke
onderscheiding. Vanwege de coronamaatregelen kan de
lintjesborrel ook dit jaar niet doorgaan. Het
gemeentebestuur wil de gedecoreerde Amelanders in het
zonnetje blijven zetten en hoopt volgend jaar weer gewoon
een lintjesborrel te kunnen houden.

Wegafsluiting op 22 april in Nes
Vanwege bouwwerkzaamheden bij Burgemeester Waldastraat
20 in Nes is de Burgemeester Waldastraat tijdelijk afgesloten
voor verkeer op donderdag 22 april tussen 07.30 uur en
12.00 uur. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Engelsmanhiem 69, 9161 DG: bouwen van een
aanbouw aan bestaande recreatiewoning 12-04-2021
Hollum: Tussen Dijken 1, 9161 BL: aanleggen van een uitrit

Verleende omgevingsvergunning Reeweg 6
Buren (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 agrarische bedrijfswoning aan de Reeweg
6 in Buren. De aanvraag omgevingsvergunning is
binnengekomen op 23 september 2020 en betreft de
activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels
ruimtelijke ordening’.

Beroep
De verleende vergunning met bijbehorende stukken liggen ter
inzage op het gemeentehuis vanaf 22 april 2021. U kunt de
vergunning met bijlagen ook vinden op www.ameland.nl. De
bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden toegestuurd.
Tot en met uiterlijk 2 juni 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 NoordNederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD
Groningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

13-04-2021

Buren: Bosrand 21, 9164 LC: bouwen van een aanbouw aan
bestaande recreatiewoning 12-04-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum is
12-05-2021.
Nes: Zuiderspruit, 9163: bouwen van een
levensloopbestendige woning

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.
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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

