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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
Op maandag 11 oktober vindt om 19.30 uur een openbare
raadscommissievergadering plaats 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.

Mevrouw Wildervank 100 jaar
Namens de gemeente Ameland feliciteerde locoburgemeester
Theo Faber mevrouw Geertruida Wildervank-Molenaar uit Nes,
die op donderdag 23 september de prachtige leeftijd van
100 jaar mocht bereiken. Van harte proficiat mevrouw
Wildervank!

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
6 september 2021
6. Voorstel inzake modelkeuze toekomst vliegveld Ballum
en verzoek voorbereidingskrediet
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan woning
Pastoor Scholtenweg te Buren
8. Voorstel inzake beschikbaar stellen van een krediet voor
het vervangen van een zoutloods op de gemeentewerf
9. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
10. Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u 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.

Doortraproute op Ameland geopend
Wethouder Theo Faber opende op woensdag 22 september
een prachtige doortraproute voor senioren op Ameland:
“Veel senioren genieten graag op de fiets van ons mooie
eiland en dat juichen we als gemeente natuurlijk toe. Toch
zijn ouderen vaak ook kwetsbaar in het verkeer. Om hen te
helpen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
fietsen zetten wij ons graag in door mooie, groene routes
aan te bieden met ruime paden en veilige kruisingen”, aldus
de wethouder. Na de opening fietsten de deelnemers de
route en deden zij leuke activiteiten. Op 12 oktober is het
volgende evenement gepland: de Doortrap Totaal Dag.

Locoburgemeester Faber op visite bij de jarige

Inloopavond raadsfracties op 13 oktober
Op woensdag 13 oktober bent u vanaf 19.30 uur van harte
welkom bij de inloopavond van de raadsfracties. Alle fracties
van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn in
principe aanwezig. Wilt u één of meerdere fracties spreken?
Dan kunt tot woensdag 13 oktober 12.00 uur een afspraak
maken via de griffier, Jacqueline Metz, via
jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Woning te huur in Hollum
De woning Terpelânnen 20 in Hollum is naar verwachting
per 1 november 2021 beschikbaar voor verhuur. De woning
beschikt over drie slaapkamers en wordt bij voorkeur
toegewezen aan een meerpersoonshuishouden. Een foto en
plattegrond vindt u op www.ameland.nl/wonen.
De huurprijs bedraagt € 691,64 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, 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 5 oktober 2021 bij ons binnen te zijn. Heeft u
nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer
(0519) 555 555.

Evenementenkalender 2022 vastgesteld
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Wethouder Faber opent de doortraproute

De evenementenkalender gemeente Ameland voor het
kalenderjaar 2022 is onlangs vastgesteld. Deze kalender
geeft de betrokken organisaties op Ameland een overzicht
van de evenementen in 2022 die akkoord bevonden zijn.
Ook voor de hulp- en nooddiensten is deze kalender van
belang voor de in te zetten capaciteit tijdens de
evenementen indien nodig. U kunt deze
evenementenkalender raadplegen op www.ameland.nl.

Vergunningen

Online ouderbijeenkomsten over scheiding
Het landelijk Programma Scheiden zonder Schade biedt alle
ouders een online ouderbijeenkomst over scheiden aan.
Deze ouderbijeenkomst laat ouders zien wat de gevolgen van
een scheiding kunnen zijn voor kinderen, maar laat ook
ouders aan het woord over hun ervaringen. De
ouderbijeenkomsten zijn op 11 oktober en 16 november van
19.00 uur tot 20.45 uur en zijn anoniem en kosteloos te
volgen. Aanmelden kan via www.ouderbijeenkomsten.nl.
Wilt u persoonlijke informatie, heeft u advies nodig of heeft
u vragen over dit onderwerp? Dan kunt u ook bij het
Gebiedsteam Ameland terecht. Uw telefoontje wordt
vanzelfsprekend zeer vertrouwelijk behandeld. U kunt het
Gebiedsteam bereiken via telefoonnummer (0519) 555 555.
U kunt ook bellen naar de coördinator van het Gebiedsteam,
Rika de Jong, via telefoonnummer 06-291 92 860.

Beleidsregels bedrijfsmatige exploitatie en
uitponden 2021 vastgesteld en nota
Verblijfsrecreatief beleid 2016-2020
gewijzigd vastgesteld
Het college heeft op 13 juli 2021 besloten de Beleidsregels
bedrijfsmatige exploitatie 2011 in te trekken en de
Beleidsregels bedrijfsmatige exploitatie en uitponden 2021
vast te stellen. De beleidsregels geven uitleg aan de eis van
bedrijfsmatige exploitatie en het voorkomen van uitponden
bij recreatieve ontwikkelingen. Kort gezegd zorgt dit ervoor
dat nieuwe recreatieve objecten daadwerkelijk recreatief
worden verhuurd en niet in delen kunnen worden verkocht.
Vanwege de vaststelling van deze nieuwe beleidsregels heeft
de gemeenteraad op 20 september de nota
Verblijfsrecreatief beleid gemeente Ameland 2016-2020
gewijzigd vastgesteld. Het reguleren van het verbod op
uitponden van recreatieve ontwikkelingen is hiermee
vastgelegd in het verblijfsrecreatief beleid. De nieuwe
beleidsregels kunt u inzien op www.ameland.nl. Heeft u
vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact
Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Basisregels coronavirus blijven
Vanaf 25 september verdwijnt de verplichte 1,5 meter
maatregel. Het dringende advies is nu afstand houden. 1,5
meter blijft de veilige afstand. Geef elkaar de ruimte. Dit
helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Ook
handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen
in de elleboog en thuisblijven en testen bij klachten en
regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt
hier aan bij. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken,
wijzigt naar ‘werk thuis als het kan en op kantoor als het
nodig is’. Kijk voor meer informatie op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Heeft u vragen? Bel dan
naar 0800-1351.
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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

Aangevraagde vergunningen
Buiten behandeling gelaten
Buren: Bosrand 77-79, 9164 LG: nieuwbouwen van tweeonder-een kapwoning 02-11-2021

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
staat achter de aanvraag.
Buren: Hoofdweg 15, 9164 KL: bouwen van een berging
01-11-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Oranjeweg 9, 9161 CB: renoveren van het dak
29-10-2021

Buren: Bosrand 2a, 9164 LC: vergroten dakkapel en wijzigen
van een kozijn 03-11-2021
Nes: Zwarteweg 13, 9163 KC: plaatsen van zonnepanelen
03-11-2021

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 uitgebreide procedure
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande
omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn zijn twee zienswijzen
ingebracht. Het college heeft de volgende
omgevingsvergunning verleend:
▪ Bouw van een twee-onder-een-kapwoning aan de
Tiemanshiem in Buren. De aanvraag is binnengekomen
op 22 december 2020 en betreft de activiteiten ‘bouwen’
en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Beroep
De verleende vergunning met bijbehorende stukken liggen ter
inzage in het gemeentehuis vanaf 30 september 2021. De
vergunning kunt u ook vinden op www.ameland.nl. De
bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden toegestuurd.
Tot en met uiterlijk 10 november kan door belanghebbenden
die een zienswijze hebben ingediend of 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

