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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
op 11 oktober
Op maandag 11 oktober vindt om 19.30 uur een openbare
raadscommissievergadering plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis in Ballum. In de raadzaal is geen publieke
tribune aanwezig; publiek kan plaatsnemen in de hal van
het gemeentehuis. U kunt de vergadering ook rechtstreeks
volgen via de Lokale Omroep Ameland of de online videouitzending. Meer informatie vindt u op: www.ameland.nl.

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 wenst u in te spreken als
belanghebbende? Dan kunt u contact opnemen met de
griffier Jacqueline Metz via telefoonnummer (0519) 555 555
of jmetz@ameland.nl.

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.

Vacature
Het directieteam van gemeente Ameland is op zoek
naar enthousiaste kandidaten voor de functie van:

Medewerker Verkeer, Vervoer en Beheer
Openbare Ruimte (m/v)
1,0 fte (36 uur per week)
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Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
www.ameland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ameland krijgt nieuwe horeca- en
detailhandelsvisie
De gemeente Ameland is in samenwerking met het
adviesbureau BRDG Advies gestart met de voorbereidingen
op een nieuwe horeca- en detailhandelsvisie. Uit het
vooronderzoek dat recent is uitgevoerd, blijkt een wens voor
een geïntegreerde nieuwe visie op beide sectoren. In de
projectgroep die hiermee aan de slag gaat, zijn de gemeente
Ameland, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Ameland,
Ondernemers Platform Ameland en Winkeliersvereniging
Hollum vertegenwoordigd. Dit najaar wordt in elk dorp een
dialoogavond gepland, waarvoor onder andere ondernemers
en de dorpsbelangen worden uitgenodigd. Daarnaast gaat
het adviesbureau expertgesprekken houden met deskundigen
van het eiland. Begin 2022 volgt een brede bijeenkomst
waarbij iedereen van harte welkom is. Naast de partijen die
een achterban vertegenwoordigen, nodigen wij ook graag
andere betrokkenen en belangstellenden uit. Wilt u ook
meedenken of uw visie kenbaar maken? Dan kunt u contact
opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente
Ameland via telefoon (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Werk aan de weg op Ameland
In opdracht van de gemeente Ameland vervangt aannemer
Schagen Infra binnenkort delen van de asfaltverharding op
verschillende wegen op het eiland. De werkzaamheden
bestaan uit het verwijderen van de bovenste laag asfalt en
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag.
• Bosweg Hollum en Smitteweg in Ballum. Van 11 tot
en met 13 oktober wordt gewerkt aan de Bosweg in
Hollum en de Smitteweg in Ballum. Beide wegen
zijn in deze periode afgesloten.
• Badweg Hollum en Verbindingsweg. Op 12 oktober
vinden werkzaamheden plaats aan de Badweg in
Hollum, buiten de bebouwde kom. Ook aan het
fietspad Verbindingsweg wordt op deze dag gewerkt
ter hoogte van kampeerboerderij Halfweg. De
locaties worden hiervoor kort afgesloten.
• Fietspad Jelmeraweg – Lege Miedeweg. De kruising
van het fietspad wordt op 12 en 13 oktober kort
afgesloten voor asfaltwerkzaamheden.
• De planning van de werkzaamheden aan de
Kooiweg in Buren is nog niet definitief. Naar
verwachting wordt hier gewerkt van 12 tot en met
14 oktober.

Meetwerkzaamheden Ameland
Namens de gemeente Ameland zal een landmeter van de
gemeente Leeuwarden op dinsdag 12 oktober 2021
landmeetkundige metingen verrichten op Ameland. De
metingen worden uitgevoerd in verband met wijzigingen die
zijn opgetreden of waargenomen aan gebouwen. Elke
gemeente is wettelijk verplicht haar topografische kaart
actueel te houden en laat daarvoor periodiek de nodige
metingen uit voeren. Als de landmeter voor zijn werkzaamheden uw terrein moet betreden, vraagt hij hiervoor uw
toestemming. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen
met de heer Wilfred Schoo (adviseur Geo-informatie) via
telefoonnummer 058 750 5595 of via geo@leeuwarden.nl.

Warmtescans Hollum bijna klaar
Er wordt hard gewerkt aan de rapporten met de warmtescans
voor Hollum. Binnenkort worden ze rondgebracht; een
datum wordt nog gecommuniceerd. Daarbij ontvangen
huishoudens ook een set van twaalf LED-lampen. Wie de
energie-vragenlijst nog niet heeft ingevuld, kan dat alsnog
doen (www.menti.com, code 7616 222). Een papieren
vragenlijst is verkrijgbaar op het gemeentehuis.
Eerder werden al warmtescans rondgebracht in Buren en
Ballum. Nu is Hollum aan de beurt en Nes volgt eind dit
jaar. De actie krijgt in alle dorpen een vervolg. De
gemeenteraad buigt zich dit najaar over de Transitievisie
Warmte, waarin de gemeente beschrijft hoe Ameland op
termijn onafhankelijk kan worden van aardgas. Alle
gemeenten in Nederland moeten zo’n visie opstellen.
Centraal in de Amelandse visie staat dat de alternatieven
voor aardgas in nauwe samenspraak met de bewoners
worden ontwikkeld, dat Amelanders zoveel mogelijk worden
ontzorgd en dat iedereen moet kunnen meedoen.

Terinzagelegging ontwerp wijzigingsplan
‘Cornelis Bruinpad 6 Hollum’
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met
ingang van 7 oktober 2021, gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Cornelis
Bruinpad 6 Hollum’. Burgemeester en wethouders zijn
voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Hollum 2009’.
Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het vergroten van het bouwvlak en het toevoegen van de aanduiding
‘verblijfsrecreatie’ ten behoeve van een uitbreiding van de
woning en recreatief medegebruik van de woning aan het
Cornelis Bruinpad 6 te Hollum, kadastraal bekend gemeente
Ballum, Sectie G, nummers 323 en 1340. Het ontwerp
wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een
verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook kunt u
de stukken raadplegen op www.ameland.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Een ieder kan tijdens de periode van ter inzageligging zienswijzen indienen tot en met 17 november 2021. Schriftelijke
zienswijzen kunt u richten aan 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
Vergunningen via het algemene telefoonnummer (0519) 555
555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge
reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming
door burgemeester en wethouders.

Collecte Brandwonden Stichting
Van maandag 11 oktober tot en met zaterdag 16 oktober
wordt op Ameland gecollecteerd voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting.
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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

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Burgemeester Waldastraat 4, 9163 JC: bouwen van een
erfscheidingsmuur 23-09-2021
Ballum: Strandweg 20, 9162 EV: onderhoud van de
boomsingel op de duinwal 27-09-2021
Ballum: Klaas Nobelweg (sectie H, nummer 861): bouwen
van een woning 27-09-2021
Nes: Schoolstraat, 9163: bouwen van een woning met
praktijkruimte 28-09-2021
Buren: Tiemen Boelensweg 9, 9164 KP: bouwen van een
tussenlid tussen woonhuis en schuur 29-09-2021

Evenementenvergunningen
Buren: Vereniging Dorpsbelang Buren: Kermis Buren
(dorpsfeest) op donderdag 14 oktober, op vrijdag 15
oktober, en op zaterdag 16 oktober 2021 26-09-2021
Ameland: Deltaplan Alvleesklierkanker (fonds Maag Lever
Darm Stichting): Deltaplan Challenge Ameland op zaterdag
30 oktober 2021 22-09-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Engelsmanhiem 66, 9161 DG: uitbreiden van de
recreatiewoning 02-11-2021
Ballum: Camminghastraat 6, 9162 EL: kappen van een boom
10-11-2021

Hollum: Burenlaan 18, 9161 AK: vernieuwen van de
voorgevel 12-11-2021

Evenementenvergunning
Aan onderstaande vergunning zijn voorwaarden verbonden
die ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.
Ballum: Schietsportvereniging Ameland “De Grauwe Duun”:
vergunning voor het organiseren van kleiduifschieten
(schietdag) op zaterdag 9 oktober en zaterdag 23 oktober
2021 bij forellenvisvijvers ’t Nijlân in Buren, en op zaterdag
19 februari en zaterdag 12 maart 2022 op een gedeelte van
het vliegveld in Ballum op Ameland 10-11-2021

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.

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

