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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering op
6 september
Op maandag 6 september is er om 20.00 uur een openbare
raadscommissievergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis in Ballum. Publiek kan plaatsnemen in de hal
van het gemeentehuis. U kunt de vergadering ook
rechtstreeks volgen via de Lokale Omroep Ameland en via de
online video-uitzending op www.ameland.nl. Let op: de
aanvang is 20.00 uur (een half uur later dan gebruikelijk).

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
5 juli 2021
6. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen voor
bouw veldschuur Slattendijksweg in Nes
7. Voorstel inzake partiële herziening nota verblijfsrecreatie
inzake bedrijfsmatige exploitatie en uitponden
8. Voorstel inzake schoolzwemmen en zwemvaardigheid
9. Voorstel inzake verlengen zittingstermijn voorzitter
bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs gemeente
Ameland
10. Voorstel inzake Jaarverslag 2020 Openbaar Primair
Onderwijs gemeente Ameland
11. Voorstel inzake Jaarverslag 2020 Burgemeester Walda
Scholengemeenschap
12. Voorstel inzake Meerjarenbegroting 2022-2026
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
13. Voorstel inzake Kadernota 2021 gemeente Ameland
en begrotingswijzigingen 2021
14. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
15. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u in het
raadsinformatiesysteem op www.ameland.nl. Heeft u vragen
of wilt u als belanghebbende inspreken? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier Jacqueline Metz via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

WhatsAppen met de gemeente
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Vanaf woensdag 1 september kunt u de gemeente Ameland
ook via WhatsApp bereiken. Via WhatsApp kunt u aan de
gemeente korte vragen stellen over onze dienstverlening.
Bijvoorbeeld over de openingstijden, inzameling van
huisvuil of verloren en gevonden voorwerpen. Het
WhatsApp-nummer van de gemeente Ameland is
06-144 58 728. De gemeente is tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot
16.00 uur) op dit nummer bereikbaar via Whatsapp; bellen
of sms-en kan niet via dit nummer. We proberen uw vraag
binnen vier uren te behandelen.

Heeft u een vraag over beleid, wilt u een product aanvragen
of heeft u een vraag waarbij privacygevoelige informatie aan
de orde is? Dan kunt u telefonisch of per e-mail contact
opnemen met het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2021
Voor een tegemoetkoming in de bootkosten over het
kalenderjaar 2021 kunnen studenten, die recht hebben op
een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering,
een aanvraag indienen in de periode van 1 september tot
1 november. De hoogte van deze aanvullende vergoeding is
maximaal € 66,75 per jaar. Om hiervoor in aanmerking te
komen, moet de student voldoen aan de volgende
voorwaarden:
▪ De student ontvangt een studentenreisproduct via DUO;
▪ De student volgt geen onderwijs op Ameland;
▪ In elk geval één ouder van de student staat
ingeschreven op Ameland;
▪ De student kan niet gratis gebruik maken van de
veerboot.
U kunt een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op
www.ameland.nl. Dit formulier vult u in met behulp van de
DigiD van de student. U hoeft het bericht van DUO inzake
het recht op reisproduct niet mee te sturen. Wij controleren
dit via een automatische koppeling.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555 of via info@ameland.nl.
Ook is het vanaf 1 september mogelijk om uw vraag te
stellen via WhatsApp: 06-14458728.

Volkstuin huren?
Met ingang van 1 januari 2022 kunt u een volkstuin met een
oppervlakte van ruim 150 m2 huren achter de Westerlaan in
Hollum. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente
Ballum, sectie H, nummer 55 deels, en is beter bekend als
volkstuin nummer 4. De huurprijs bedraagt € 119,23 per jaar
en wordt vanaf 1 januari 2026 jaarlijks geïndexeerd. Op de
volkstuin mogen geen kassen, tuingereedschapsschuurtjes,
konijnenhokken e.d. hoger dan 50 cm boven het maaiveld
worden geplaatst.
Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich tot 30 september
2021 aanmelden door een brief te sturen aan de gemeente
Ameland via postbus 22, 9160 AA in Hollum of
info@ameland.nl. Aanmeldingen die na 30 september 2021
binnenkomen, worden niet meegenomen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer
(0519) 555 555. Bij meerdere aanmeldingen vindt een
loting plaats. Deelnemers krijgen hierover schriftelijk bericht.

Collecte KWF Kankerbestrijding
Van maandag 6 september tot en met zaterdag
11 september wordt op Ameland gecollecteerd voor
KWF Kankerbestrijding.

Twee woningen te huur in Buren
De woning Meester Oudweg 7 in Buren is naar verwachting
per 1 oktober 2021 beschikbaar voor verhuur. De woning
beschikt over drie slaapkamers en wordt bij voorkeur
toegewezen aan een meerpersoonshuishouden. De huurprijs
bedraagt € 707,54 per maand.
De woning Meester Oudweg 11 in Buren is per 1 oktober
2021 beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt over
drie slaapkamers en wordt bij voorkeur toegewezen aan een
meerpersoonshuishouden. De huurprijs bedraagt € 707,54
per maand.
Per kalenderjaar kan het Gemeentelijk Woningbedrijf
Ameland maximaal 10% van de aangeboden woningen
toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen boven de
inkomensgrens van € 44.655. Aangezien dit aantal voor
2021 voorlopig is bereikt, zullen deze woningen bij voorkeur
worden aangeboden aan woningzoekenden met een
gezamenlijk jaarinkomen onder € 44.655,-.
Van beide woningen vindt u een plattegrond en een foto op
www.ameland.nl/wonen. Staat u ingeschreven als
woningzoekende bij het Gemeentelijk Woningbedrijf
Ameland en heeft u belangstelling voor één van deze
woningen? Dan kunt u via www.ameland.nl/wonen of
schriftelijk reageren. Uw reactie dient uiterlijk 7 september
2021 bij ons binnen te zijn. Heeft u nog vragen? Neem dan
contact op via telefoonnummer (0519) 555 555.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Zwarteweg 13, 9163 KC: plaatsen van zonnepanelen
18-08-2021

Nes: Miedeweg, sectie A, nummer 5232: bouwen van een
vrijstaande woning 24-08-2021
Buren: Bosrand 2a, 9164 LC: vergroten van de dakkapel en
het wijzigen van een kozijn 24-08-2021

Evenementenvergunningen
Hollum: Vereniging voor Dorpsbelangen te Hollum: Kermis
Hollum (dorpsfeest) op vrijdag 10 september en zaterdag
11 september 2021 19-08-2021
Nes: Vereniging Dorpsbelang Nes: Dorpsavond 2.0
(dorpsfeest) op vrijdag 3 september 2021 20-08-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

1
september
2021
Week 35

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
Nes: strand, nabij Strandweg 70: tijdelijke afwijking van het
bestemmingsplan tijdens het MadNes Festival 01-10-2021
Buren: nabij Duinlandsweg, kadastraal bekend gemeente Nes,
sectie D, nummers 285 t/m 291: tijdelijke camping ten
behoeve van het MadNes Festival 01-10-2021
Hollum: De Blieke 14, 9161 CW: uitbreiden van de
recreatiewoning 05-10-2021

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 en het bijbehorende m.e.r.beoordelingsbesluit hebben gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn zijn twee zienswijzen
ingediend. Het college heeft de volgende
omgevingsvergunning verleend:
▪ Nieuwbouw van een AHPD Vergister aan de Reeweg
(ongenummerd) te Ballum. De aanvraag
omgevingsvergunning is binnengekomen op 18 december
2020 en betreft de volgende activiteiten:
- het bouwen van een bouwwerk (Wabo artikel 2.1 lid
1.a);
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
(Wabo artikel 2.1 lid 1.c);
- het oprichten, het veranderen of het in werking
hebben van een inrichting (Wabo artikel 2.1 lid 1.e):

Beroep
De verleende vergunning en de bijbehorende stukken liggen
ter inzage in het gemeentehuis vanaf 2 september 2021. De
vergunning en de bijbehorende stukken staan niet op de
website. Het formaat van de bestanden is hiervoor te groot.
De bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden
toegestuurd. Tot en met uiterlijk 13 oktober 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.

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

