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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
Op maandag 3 mei om 19.30 uur wordt er een openbare
commissievergadering gehouden. 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.

Opening
Mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje aan het college van burgemeester en
wethouders
5. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
12 april 2021
6. Voorstel inzake verzoek verlenen verklaring van geen
bedenkingen bouw twee-onder-een kapwoning
Tiemanshiem Buren
7. Voorstel inzake verzoek vaststellen nieuw
bestemmingsplan Vermaningspad 6 te Nes
8. Voorstel inzake voorbereiden nieuw bestemmingsplan
Recreatieterreinen Hollum (deel terrein vakantiepark
Boomhiemke)
9. Voorstel inzake (her-) vaststellen Nota Verblijfsrecreatief
beleid gemeente Ameland 2016-2020 partieel gewijzigd
10. Voorstel inzake vaststellen Regionale Energie Strategie
Fryslan 1.0 (RES 1.0)
11. Voorstel inzake uitgifte cumulatief preferente aandelen
Stedin
12. Voorstel inzake Jaarrekening 2020, Eerste
Begrotingswijziging 2021 en Begroting 2022
Veiligheidsregio Fryslan
13. Voorstel inzake Begroting 2022 Hus en Hiem
14. Voorstel inzake conceptbegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025 samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
15. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
16. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl (raadsinformatiesysteem). Voor vragen, of
indien u als belanghebbende wenst in te spreken, kunt u
contact opnemen met de griffier Jacqueline Metz via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Nieuwe vaccinatierondes op Ameland
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Op maandag 19 april ontvingen Amelanders tussen 65 jaar
en 75 jaar hun tweede vaccinatie tegen het coronavirus.
Daarnaast kregen de inwoners tussen 60 en 65 jaar van de
huisarts hun eerste prik. In totaal meldden een kleine 700
mensen zich bij de sporthal in Hollum. Het
opkomstpercentage van de groep tot 65 jaar was hoog.
Bijna 80% heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging. De
GGD maakt op een later moment bekend wanneer de
volgende vaccinatieronde op Ameland plaatsvindt.

Deel uw zorgen met burgemeester en
wethouders
Al ruim een jaar is het coronavirus in Nederland en
leven we met beperkende maatregelen. Onze
burgemeester en wethouders zijn benieuwd hoe het u in
deze tijd vergaat. Zij hebben al diverse gesprekken
gevoerd met inwoners en ondernemers en ze maken ook
graag tijd vrij voor uw verhaal. Ze horen graag hoe u
deze tijd ervaart, waar u behoefte aan heeft of wat uw
idee is om uw omgeving door deze periode te helpen.
Meld u aan voor een gesprek met de burgemeester of
een wethouder via info@ameland.nl of bel met
telefoonnummer (0519) 555 555. Op afspraak vinden de
gesprekken telefonisch, via een videogesprek of op 1,5
meter afstand aan de voordeur plaats.

Thuis herdenken op 4 mei
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we
allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der
Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Van 18.00 uur tot zonsondergang hangen
de vlaggen halfstok als blijk van eerbied
en respect voor de slachtoffers. Om 20.00
uur zijn we twee minuten stil.
Op Ameland organiseren, normaal gesproken, de
dorpsbelangen, kerken, basisscholen, muziekkorpsen en de
gemeente tezamen twee herdenkingsbijeenkomsten: één in
Nes en één in Hollum. Vanwege de maatregelen rond het
coronavirus kunnen die bijeenkomsten dit jaar niet op de
normale manier doorgaan.
In Nes is er geen bijeenkomst. In Hollum is er om 19.15 uur
een herdenking zonder publiek. De herdenking kunt u live
volgen via de kerkradio op uw digitale TV via Kabelnoord
kanalen 960/1960 of 2960 en via het YouTube-kanaal
Protestants Ameland. Zowel op de algemene begraafplaats in
Nes als op de begraafplaats bij de Hervormde Kerk in Hollum
worden kransen gelegd. De beelden hiervan komen
dinsdagavond 4 mei op het YouTube-kanaal van de
gemeente Ameland.

Vier Bevrijdingsdag thuis
Op woensdag 5 mei staan we stil bij de bevrijding, 75+1 jaar
geleden. De viering van de bevrijding is dit jaar anders dan
normaal. Het Nationaal Comité roept op om op dinsdag 5
mei vooral vanuit huis stil te staan bij de Nationale Viering
van de Bevrijding. De Nederlandse vlag hangt op
5 mei van zonsopgang tot zonsondergang in top. In de
periode van 6 mei tot en met 3 juni, de dag waarop
Ameland werd bevrijd, nodigen we de mensen die vorig jaar
de bevrijdingsvlag van Ameland hebben aangeschaft uit om
deze wederom te hijsen.

Indienen zienswijze

Gewijzigde openingstijden
Het gemeentehuis en de milieustraat zijn gesloten op
woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag).

Gewijzigde afvalinzameling
Het GFT-afval wordt in Nes en Buren op donderdag 6 mei
ingezameld in plaats van woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag).

Soaren op het strand
Soaren (het vliegen op de wind langs de duinen met een
vlieger) neemt op Ameland meer en meer toe. Het uitvoeren
van deze sport is aan een aantal voorwaarden gebonden:
▪ Soaren mag alleen op het Noordzeestrand tussen de
strandpalen 8.200 en 11.300 (tussen Ballum en Nes) en
tussen de strandpalen 3 en 4 (nabij Hollum). Deze
locaties staan in het donkerblauw aangegeven op het
onderstaande kaartje.
▪ Andere strandrecreanten mogen geen hinder of overlast
ondervinden van het soaren.
▪ Het soaren van de toppen van de duinen of boven de
duinen (beschermd natuurgebied) is niet toegestaan.
De politie richt zich de komende tijd extra op toezicht en
eventueel handhaving van bovenstaande richtlijnen.

Alleen in het donkerblauwe gebied is soaren toegestaan (onder
voorwaarden)
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Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging tot en
met 9 juni 2021 een zienswijze indienen. Schriftelijke
zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van
Ameland, postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer
informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met het team Fysieke leefomgeving
via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende
schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de
verdere besluitvorming door de gemeenteraad. Tegen het
door het college genomen m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u
bezwaar indienen.

Wegafsluiting op 29 april in Nes
Vanwege bouwwerkzaamheden bij de Kardinaal de Jongweg
9 in Nes is de Van der Stratenweg tijdelijk afgesloten voor
verkeer op donderdag 29 april tussen 09.30 uur en 12.00 uur.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ameland: Klaas Glasweg Ballum en Miedenweg Nes:
wijziging op omgevingsvergunning voor de bouw van acht
koopwoningen 15-04-2021
Nes: Schoolstraat, sectie A, nummers 4270, 4795 en 4796:
bouwen van een praktijkruimte voor fysiotherapie en
manuele therapie 16-04-2021
Nes: Kardinaal de Jongweg 3, 9163 HX: onderhoud van het
buitenwerk 16-04-2021
Hollum: gemeente Ballum, sectie B, nummer 9908: bouwen
van een uitkijkplateau 21-04-2021

Ter inzagelegging
ontwerpbestemmingsplan Woningbouw
Hollum-Trapweg en m.e.r.beoordelingsbesluit

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Burgemeesteren wethouders maken op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Hollum-Trapweg’ met
ingang van 29 april 2021 gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft
betrekking op het mogelijk maken van woningbouw. Het
ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels
en een verbeelding. Het ontwerpbestemmingsplan en het
m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen ter inzage in het
gemeentehuis in Ballum. Voor het inzien van de stukken
kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0519) 555
555. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ameland.nl
en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ballum: Gerrit Kosterweg 1, 9162 EN: bouwen van een
tuinhuis 01-06-2021
Nes: Strandweg 17, 9163 GK: verbouwen van een
appartement 01-06-2021
Nes: Kardinaal de Jongweg 9, 9163 HX: bouwen van een
kapschuur 01-06-2021

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

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

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

