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Mededelingen

Vaststelling bestemmingsplan
‘Woningbouw Pastoor Scholtenweg, Buren’

Koninklijke Onderscheiding voor
Joop de Jong, voormalig directeur STAM
Op vrijdag 12 november werd Joop de Jong in het bijzijn
van familie, vrienden, collega’s en relaties verrast met de
benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer
De Jong ontving de Koninklijke Onderscheiding bij zijn
afscheid als directeur van Stichting Amelander Musea
(STAM) uit handen van burgemeester Leo Pieter Stoel. Joop
de Jong is vanaf 1981 betrokken bij de Amelander musea en
zocht samenwerking met de overige musea op het eiland. Zo
ontstond het samenwerkingsverband Stichting Amelander
Musea (STAM). Zowel in zijn functie als directeur van deze
stichting als daarbuiten heeft hij zich buitengewoon
succesvol ingezet. De heer De Jong heeft vele vrijwillige
functies bekleed die ten goede kwamen aan de samenleving.
Van harte gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding!

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend
dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 25
oktober 2021 het bestemmingsplan ‘Woningbouw Pastoor
Scholtenweg, Buren’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de
realisatie van een vrijstaande woning aan de Pastoor
Scholtenweg te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes,
sectie F, nummer 905.

Wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan
De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan
een amendement aangenomen. Het door de raad
aangenomen amendement heeft betrekking op de situering
van het bouwvlak waarbinnen de woning gebouwd mag
worden. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is
het bouwvlak 3 meter naar de weg verplaatst, waardoor het
bouwvlak op 7 meter van de Pastoor Scholtenweg komt te
liggen.
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Woningbouw Pastoor
Scholtenweg, Buren’ met planidentificatienummer
NL.IMRO.0060.20210326-VG01 ligt vanaf donderdag 18
november tot en met woensdag 29 december 2021 ter
inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het
bestemmingsplan is tevens te vinden op www.ameland.nl en
op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroepstermijn
Joop de Jong en Marjon Brouwer

foto: Jan Spoelstra

Bezoek gemeentehuis op afspraak
Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Maakt u dan
eerst een afspraak. Dit kunt u doen door te bellen naar het
Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.
U kunt ook online een afspraak maken via www.ameland.nl.
Bij uw bezoek aan het gemeentehuis verzoeken we u om een
mondkapje te dragen en anderhalve meter afstand te
houden.

Boostervaccinatie voor 75-plussers
Op maandag 29 november kunnen inwoners van Ameland
van 75 jaar of ouder een boosterprik krijgen tegen het
coronavirus. Deze extra prik is bedoeld om de in de tijd licht
afnemende werking van het vaccin een oppepper te geven.
Wie hiervoor in aanmerking komt, ontvangt binnenkort een
uitnodigingsbrief van de gemeente Ameland. In deze brief
staat een telefoonnummer om een afspraak te maken voor
een vaccinatie. De vaccinatie vindt plaats op 29 november
in sporthal De Slinger, Oranjeweg 30b in Hollum.
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Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan
vanaf donderdag 18 november 2021 gedurende zes weken
beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een
belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze
niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van
de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van
beroep schorst de werking van het besluit niet.
Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige
voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te
worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de
beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.

Werkzaamheden nieuwbouw Smitteweg
Ballum
Van 17 november tot en met 10 december wordt de
rioolaansluiting voor de woningbouwlocatie in Ballum
gerealiseerd. Hiervoor wordt de Smitteweg opgebroken vanaf
de woningbouwlocatie tot aan huisnummer 1. Door de
werkzaamheden ontstaat verkeershinder voor verkeer dat
langs de Smitteweg het dorp in en uit wil. De weg is
afgesloten in de periode dat er gewerkt wordt. Geadviseerd
wordt om langs de Verbindingsweg te rijden. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door Loon- en
Aannemersbedrijf Nagtegaal.

Collecte Kerk in Actie
Van maandag 22 november tot en met zaterdag 27
november wordt op Ameland gecollecteerd voor Kerk in
Actie.

Rattenbestrijding bij de Waddenzeedijk
Dit najaar starten twee exotenbestrijders van Wetterskip
Fryslân, de beheerder van de Waddenzeedijk, met het
bestrijden van bruine ratten. Bij de Waddendijk worden veel
ratten waargenomen. De ratten geven overlast voor fietsers
en wandelaars en kunnen schade toebrengen aan de dijk.
Om te voorkomen dat de populatie zich verder uitbreidt, is
bestrijding noodzakelijk. Het afschieten van ratten met een
luchtbuks is het meest effectief en is minder schadelijk voor
de natuur dan andere methoden. Wetterskip Fryslân heeft
voor het afschieten van ratten een ontheffing in het kader
van de Wet Natuurbescherming. De rattenbestrijding vindt
plaats op rustige momenten in het najaar en het voorjaar en
alleen als het nodig is.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Fabrieksweg 26, 9161 CG: wijziging op verleende
vergunning voor het bouwen van een loods 25-10-2021
Buren: Bosrand 51, 9164 LE: verbouwen van de
recreatiewoning 05-11-2021
Hollum: Pietje Miedeweg 8a, 9161 CK: uitbreiden van de stal
ten behoeve van de wagenberging en het verplaatsen van de
kapschuur 08-11-2021
Nes: Strandweg 53, 9163 GL: uitbreiden van het terras,
plaatsen van een afscheiding, plaatsen van een speeltoestel
en het maken van een nieuwe duinrand 09-11-2011
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Buiten behandeling gelaten
Nes: veerdam: vervangen van de deksloof bij de veerhaven
24-12-2021

Ingetrokken vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum/Nes: Blieneweg/De Kwekerij: bouw van zes
woningen 17-12-2021
Buren: Postweg 7, 9164 LS: bouwen van een hottub
17-12-2021

Basisregels coronavirus
Het aantal besmettingen is de afgelopen tijd snel gestegen.
Daarom neemt het kabinet extra maatregelen om de
verspreiding van het virus af te remmen. Het is van belang
dat iedereen de basisregels blijft volgen, of u nu wel of niet
gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe
minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder
beperkende maatregelen er nodig zijn. Onder de basisregels
wordt verstaan:
▪ Blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD, ook
als u al gevaccineerd bent. Bij een positieve test: blijf
thuis en vermijd contact met anderen.
▪ 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en
anderen.
▪ Schud geen handen.
▪ Was vaak en goed uw handen.
▪ Hoest en nies in uw elleboog.
▪ Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in
binnenruimtes.

Verleende vergunning
Omgevingsvergunning
Nes: Strandweg 9, 9163 GK: verwijderen van twee dragende
muren en het bekleden van de dakkapel 22-12-2021

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.

Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u meer
informatie 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

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

