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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op
20 september
Op maandag 20 september om 19.30 uur is er een openbare
raadsvergadering in de raadzaal in 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. Meer informatie hierover vindt u op
www.ameland.nl.

Voorlopige agenda
1. Opening
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 8 september
2021
4. Te bespreken brieven vanuit de ingekomen stukkenlijst
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 juli 2021
6. Voorstel inzake schoolzwemmen en zwemvaardigheid
7. Voorstel inzake Kadernota gemeente Ameland 2021 en
begrotingswijzigingen 2021
8. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen
bedenkingen bouw veldschuur aan de Slattendijksweg
te Nes
9. Voorstel inzake partiële herziening Nota
Verblijfsrecreatie inzake bedrijfsmatige exploitatie en
uitponden
10. Voorstel inzake verlengen zittingstermijn voorzitter
bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs gemeente
Ameland
11. Voorstel inzake Jaarverslag 2020 Openbaar Primair
Onderwijs Ameland
12. Voorstel inzake Jaarverslag 2020 Burgemeester Walda
Scholengemeenschap
13. Voorstel inzake Meerjarenbegroting 2022-2026
Burgemeester Walda Scholengemeenschap
14. Reserveren voor motie(s)
15. Sluiting
De actuele agenda en vergaderstukken kunt u vinden 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.

Onderweg is er tijd voor koffie, thee, wat lekkers en een
leuke activiteit gericht op veilig fietsen. Wilt u meefietsen
tijdens de openingsdag op 22 september of wilt u meer
informatie? Meld u dan aan bij Jetty de Vries van het
programma Doortrappen via jetty@vriestyle.com.

Woning te huur in Hollum
De woning Botte Neijstraat 6 in Hollum is naar verwachting
per 1 december 2021 beschikbaar voor verhuur. De woning
beschikt over drie slaapkamers en wordt bij voorkeur
toegewezen aan een meerpersoonshuishouden.
Van de woning is een plattegrond en een foto gepubliceerd
op www.ameland.nl/wonen.
De huurprijs bedraagt € 675,71 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, wordt de woning bij voorkeur
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 21 september 2021 bij ons binnen te zijn.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Omrin afvalapp, voor uw gemak!
Twijfelt u wel eens wanneer de container ook alweer aan de
weg gezet moet worden? Met de afvalapp van Omrin hoeft u
zelf nergens meer aan te denken. U kunt de afvalkalender op
uw smartphone of tablet downloaden en u krijgt een seintje
wanneer welke container wordt geleegd.
Hulp nodig bij het downloaden van de app of het instellen
ervan? Op dinsdag 21 en woensdag 22 september kunt u
tussen 10.00 en 11.00 uur bellen naar het Klant Contact
Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555. U krijgt dan
telefonisch hulp bij het downloaden of instellen van de app.

Doortraproute fietsen op 22 september
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Mede door regelmatig te fietsen blijven ouderen langer
gezond, sociaal en zelfredzaam. De meeste ouderen fietsen
graag, maar ze zijn vaak ook kwetsbaar in het verkeer. Het
landelijke programma Doortrappen motiveert ouderen zelf
maatregelen te nemen, zodat zij zo lang mogelijk veilig
kunnen blijven fietsen. De gemeente Ameland werkt actief
mee aan dit programma en heeft een doortraproute op
Ameland ontwikkeld. Deze doortraproute wordt op woensdag
22 september om 13.30 uur geopend bij het VVV-kantoor in
Nes door wethouder Theo Faber, waarna de route
gezamenlijk wordt gefietst onder begeleiding van
fietsdocenten van de Fietsersbond en de buurtsportcoach.

De afvalapp; de afvalkalender op uw telefoon of tablet

Collecte Nierstichting
Van maandag 20 september tot en met zaterdag
25 september wordt op Ameland gecollecteerd voor
de Nierstichting.

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.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Herenweg 8, 9161 AM: verbouwen en uitbreiden van
de woning 02-09-2021
Nes: veerdam: vervangen van de deksloof 02-09-2021
Ballum: Camminghastraat 6, 9162 EL: kappen van een boom
02-09-2021

Hollum: Eeuwe de Vriesstraat 2, 9161 CE: bouwen van een
aanbouw (gewijzigd plan op reeds verleende vergunning)
03-09-2021

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

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ameland: Tiemanshiem in Buren, nabij Smitteweg in Ballum,
nabij Miedeweg in Nes: bouwen van 26 sociale
huurwoningen 15-10-2021
Nes: Reeweg 8, 9163 GV: wijzigen gebruiksfunctie 19-10-2021
Nes: Burgemeester Waldastraat 30g en30h, 9163 JC:
vervangende nieuwbouw van twee-onder-een-kap
recreatiewoning 19-10-2021
Nes: Burgemeester Waldastraat 30g en 30h, 9163 JC: slopen
van twee recreatiewoningen 20-10-2021
Nes: Paasduinweg 12a, 9163 HV: verbouwen van de
kampeerboerderij 20-10-2021
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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

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.

Bekendmaking van rechtswege verleende
vergunning WABO
Burgemeester en wethouders van gemeente Ameland maken
bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning van
rechtswege hebben verleend, omdat niet binnen de van
toepassing zijnde beslistermijn een besluit is genomen:
▪ Het tijdelijk gebruiken van de ligplaats van Motorschip
Ameland voor het serveren van dranken en lichte
maaltijden. De aanvraag omgevingsvergunning is
binnengekomen op 7 mei 2021 en betreft de activiteit
‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
Belanghebbenden die het met de van rechtswege gegeven
beschikking niet eens zijn, kunnen hiertegen binnen zes
weken na verzending ervan op grond van de Algemene wet
bestuursrecht bezwaar aantekenen. U moet het
bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en
wethouders, postbus 22, 9160 AA in Hollum. Geef bij uw
bezwaar aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening,
de datum, een omschrijving en de motivering van uw
bezwaar.
De inwerkingtreding van deze beschikking wordt opgeschort
(op grond van artikel 6.1, lid 4, Wabo). De beschikking
treedt pas in werking nadat de termijn van zes weken voor
het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Deze
termijn begint op de eerstvolgende dag nadat het besluit is
verzonden naar (= bekendmaking aan) de aanvrager. Indien
er in die zes weken een bezwaar wordt ingediend, dan treedt
de beschikking pas in werking nadat op dit bezwaar is
beslist. De vergunninghouder kan de voorzieningenrechter
van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.

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

