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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 19 juli
Op maandag 19 juli om 19.30 uur is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze
vergadering kunt u rechtstreeks volgen via de Lokale Omroep
Ameland en tevens via een video-uitzending.
In verband met de coronamaatregelen is er in de raadzaal
geen publieke tribune. Als u bij de vergadering aanwezig
wilt zijn, dan kunt u plaatsnemen in de hal van het
gemeentehuis.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Ingekomen stukken voor de raad tot en met 7 juli 2021
Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 juni 2021
Voorstel inzake verlenen krediet onderzoek
rekenkamercommissie
7. Initiatiefvoorstel inzake verlenen krediet voor
renoveren/verduurzamen ambtswoning (inclusief
behandeling zienswijze college)
8. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen
bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning bouw loods
Ballum
9. Voorstel inzake Bestemmingsplan woningbouw Hollum Trapweg
10. Voorstel inzake Groenplan ‘Ruimte voor waardevol groen’
11. Voorstel inzake aankoop en verlenen krediet voor
aankoop Ballumerweg 34 te Nes
12. Voorstel inzake verlenen krediet subsidiëring externe
begeleiding bestuurlijke fusie primair onderwijs west
Ameland
13. Voorstel inzake verlenen krediet voorbereiding
realisering flexwoningen Nes
14. Voorstel inzake verlenen krediet inventaris sporthallen
15. Voorstel inzake financieringsregeling huisvesting
ambtenaren
16. Voorstel inzake wijziging vergaderschema 2021
17. Onder voorbehoud: motie CDA inzake eventuele aanleg
pumptrackbaan
18. Sluiting
De actuele agenda, de vergaderstukken en informatie over
de video-uitzending 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.

Basisregels om verspreiding coronavirus te
voorkomen
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Het blijft ontzettend belangrijk ons te houden aan de
basisregels om verdere verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Ook op Ameland. Ook na vaccinatie. Was uw
handen, vermijd drukke plaatsen, houd 1,5 meter afstand,
blijf binnen bij klachten en laat u direct testen. Kijk voor
meer informatie op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Nieuwe vaccinatieronde op Ameland
Van 1 tot en met 3 juli kregen Amelanders tussen de 18 en
60 jaar hun tweede vaccinatie in de sporthal in Hollum. Een
dag voordat deze vaccinatieronde startte, werd duidelijk dat
ook jongeren vanaf 12 jaar gevaccineerd mogen worden. De
jongeren die dat wilden, mochten hun eerste prik halen
tijdens deze vaccinatieronde. Zoals het er nu naar uitziet,
komt de GGD begin augustus terug naar Ameland voor de
tweede vaccinatie van deze doelgroep. De datum maken we
bekend via de Gemeente Info en www.ameland.nl.
Burgemeester Leo Pieter Stoel kwam zaterdag 3 juli naar de
priklocatie om aan iedereen die de spoedige vaccinaties op
ons eiland mede mogelijk hebben gemaakt, zijn dank uit te
spreken. “Het maakt me trots om te zien hoeveel werk de
GGD, huisartsen, Thuiszorg Het Friese Land, Zorgcoöperatie
Ameland, De Stelp en de gemeente met elkaar hebben
verzet. Er zijn het afgelopen half jaar ruim 5500 prikken
gezet bij onze inwoners om de mensen die dat wilden te
beschermen tegen corona. Hartelijk dank aan een ieder die
daaraan heeft bijgedragen”, aldus de burgemeester.

Burgemeester spreekt zijn dank uit aan medewerkers en vrijwilligers

Woning te huur in Hollum
De woning Westakkers 10 in Hollum is naar verwachting per
1 oktober 2021 beschikbaar voor verhuur. De woning heeft
twee slaapkamers, waarvan één op de begane grond.
Van de woning zijn een plattegrond en een foto
gepubliceerd op www.ameland.nl/wonen bij ‘Reageren op
woning’.
De huurprijs bedraagt € 643,92 per maand. Per kalenderjaar
kan het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland maximaal 10%
van de aangeboden woningen (gemiddelde van afgelopen
drie jaar) toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen
boven de inkomensgrens van € 44.655,-. Aangezien dit
aantal voor 2021 is bereikt, zal de woning bij voorkeur
worden aangeboden aan woningzoekenden met een
gezamenlijk jaarinkomen onder € 44.655,-.
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 22 juli 2021 bij ons binnen te zijn. Heeft u
nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer
(0519) 555 555.

Verkoop bouwkavels in Ballum

Naam

De gemeente Ameland heeft vier bouwkavels ter beschikking
voor verkoop. De kavels zijn gelegen aan de Smitteweg in
Ballum. De oppervlakten variëren van 249 vierkante meter
tot 416 vierkante meter. Heeft u belangstelling en voldoet u
aan de inschrijfvoorwaarden? Dan kunt u zich tot en met
vrijdag 13 augustus 2021 voor één of meerdere kavels
inschrijven. Voor de exacte locaties, de inschrijfvoorwaarden
en meer informatie verwijzen we u graag naar
www.ameland.nl/wonen en naar de nieuwsbrief die
binnenkort huis aan huis op Ameland wordt verspreid.

R. Kresťan
M. Hîncu

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Buren-Pastoor Scholtenweg
Burgemeester en 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, met ingang van
15 juli 2021, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buren-Pastoor
Scholtenweg (realisatie woning)’. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie
van een woning aan de Pastoor Scholtenweg in Buren,
kadastraal bekend gemeente Nes, sectie F, nummer 199.
Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting,
regels en een verbeelding. De stukken kunt u inzien in het
gemeentehuis en raadplegen op www.ameland.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze
Een ieder kan tijdens de periode van ter inzageligging
zienswijzen indienen van 15 juli tot en met 25 augustus
2021. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het
college van 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 de medewerkers van team Fysieke
leefomgeving via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig
ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden
betrokken bij de verdere besluitvorming door het college.

Wegafsluitingen
Op zaterdag 17 juli worden (onder voorbehoud van de
organisatie van een pleinfeest) de volgende wegen in Buren
van 15.00 tot 03.00 uur afgesloten voor verkeer: Hoofdweg en
Esther Meindertsstraat vanaf het Fabriekspad.

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.
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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

Geboorte
datum
07-07-1991
11-10-1969

Datum
besluit
07-06-2021
07-06-2021

Uitschrijven
naar
onbekend
onbekend

A.S. Correia de Freitas
da Costa Veiga
H.I. Brito Raleira

16-04-1981

07-06-2021

onbekend

31-10-1976

07-06-2021

onbekend

S.M. da Concieção
dos Santos
F. Fialho Snidei
B. Martins Maldonado
M. Morais de Oliveira

18-04-1987

07-06-2021

onbekend

06-09-1997
25-12-1996
11-10-1996

07-06-2021
07-06-2021
07-06-2021

onbekend
onbekend
onbekend

D. Fortes da Conceição

31-10-2000

07-06-2021

onbekend

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

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Commandeursstraat 6, 9163 JL: plaatsen van een
dakkapel 01-07-2021
Nes: Paasduinweg 12a, 9163 HV: verbouwen van de
kampeerboerderij 02-07-2021
Nes: Burgemeester Waldastraat 7, 9163 JB: slopen van de
schuur 06-07-2021
Hollum: Fabrieksweg 4, 9161 CG: uitbreiden van de Welkoop
en het kappen van tien bomen 05-07-2021
Hollum: Burenlaan 1, 9161 AJ: slopen deel van het pand
06-07-2021

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

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Oosterlaan 12, 9161 AC: slopen van een berging
18-08-2021

Hollum: Oranjeweg 10, 9161 CC: plaatsen van een tweede
terrasscherm 18-08-2021

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

