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Mededelingen

Respijtweekend voor mantelzorgers

U bent van harte welkom bij de extra openbare
raadsvergadering op donderdag 20 juni om 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering
kunt u ook beluisteren via de LOA.

Iedereen heeft van tijd tot tijd ontspanning nodig. Zeker
als u de zorg voor een chronisch zieke partner, kind of een
ander familielid al langere tijd voor uw rekening neemt, is
het goed de zorg even los te laten en nieuwe energie op te
doen. Daarom is er voor mantelzorgers een provinciaal
respijtweekend van 13 tot en met 15 september 2019 en
van 27 tot en met 29 september 2019 in het Wellness
Hotel Huis ten Wolde in De Bult.

Deze raadsvergadering staat geheel in het teken van de
profielschets voor de vacature van burgemeester van de
gemeente Ameland. De profielschets wordt overhandigd
aan de Commissaris der Koning, de heer drs. A.A.M. Brok.
De actuele agenda kunt u na donderdag 13 juni vinden op
www.ameland.nl en op de Gemeente Info van 19 juni.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

U kunt zich aanmelden tot en met 15 juli bij Stichting
Welzijn Het Bolwerk via telefoonnummer (0519) 292223 of
info@het-bolwerk.eu, onder vermelding van
respijtweekend 2019, naam en contactgegevens. U betaalt
een bijdrage van € 80,00. De gemeente betaalt ook een
deel van uw verblijf. Er kunnen maximaal twee
mantelzorgers van Ameland mee. Na aanmelding volgt een
telefonische kennismaking om te beslissen of u voor
deelname in aanmerking komt.

Beperkte dienstverlening op 13 juni

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
Gebiedsteam Ameland via telefoonnummer (0519) 555 555
of met Stichting Welzijn Het Bolwerk via telefoonnummer
(0519) 292223.

Extra openbare raadsvergadering op
20 juni

In verband met een medewerkersbijeenkomst is er op
donderdag 13 juni een beperkte dienstverlening in het
gemeentehuis. Loket Burgerzaken is de gehele dag
gesloten. Voor overige zaken verzoeken wij u van tevoren
een afspraak te maken of op een andere dag langs te
komen.

Wegafsluitingen in Hollum op 15 juni
Op zaterdag 15 juni wordt het evenement Muzikaal
Bootwateren georganiseerd in het centrum van Hollum.
Tijdens het evenement zijn van 09.00 tot 21.00 uur de
volgende wegen in Hollum afgesloten voor verkeer:
Schoolstraat, Johan Wilhelm Burgerstraat, Johannes
Bakkerstraat, Zwaneplein, Noorderweg. De volgende
weggedeelten zijn dan afgesloten voor verkeer: gedeelte
Herenweg, Burenlaan, Westerlaan, Oranjeweg, Olfert Pieter
Lapstraat, Tussen Dijken. Afhankelijk van de
weersomstandigheden is de driesprong Herenweg,
Burenlaan en Westerlaan, tot uiterlijk 01.00 uur afgesloten
voor verkeer.

Strand Nes beperkt toegankelijk
Wat is uw ervaring met de Wmo of de
Jeugdwet?
De gemeente Ameland doet onderzoek naar ervaringen van
inwoners die hulp en ondersteuning ontvangen op grond
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de
Jeugdwet. We gebruiken de uitkomsten om de zorg en
ondersteuning te verbeteren.
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Onderzoeksbureau ZorgfocuZ voert het onderzoek uit.
Medio mei hebben de inwoners die in 2018 gebruik hebben
gemaakt van ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet
een vragenlijst ontvangen. De vragenlijst kunt u invullen
en retourneren naar ZorgfocuZ. ZorgfocuZ zorgt ervoor dat
uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Heeft
u de vragenlijst nog niet ingevuld? U heeft nog tot en met
24 juni de tijd. Wij danken u bij voorbaat voor uw
medewerking.

In verband met het Ameland Beach Rugby Festival, van
vrijdag 14 juni tot en met zondag 16 juni op het strand ter
hoogte van de hoofdstrandovergang aan de Strandweg in
Nes, is het strand beperkt toegankelijk voor voertuigen.
We raden ontheffinghouders en houders van een
invalidenparkeerkaart af om op deze dagen met
motorvoertuig(en) de genoemde hoofdstrandovergang te
betreden.

Iets verloren of gevonden?
Heeft u iets verloren of gevonden op Ameland? U kunt dit
zelf registreren op www.verlorenofgevonden.nl. Gevonden
voorwerpen kunt u ook laten bewaren bij de gemeente.
Voor meer informatie over verloren of gevonden
voorwerpen kunt u contact opnemen via telefoonnummer
(0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Vergunningen
Aangevraagde vergunning
Omgevingsvergunning
Nes: De Klonjes 20, 9163 PC: Wijziging op verleende
vergunning 29-05-2019

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Ballum: Gerrit Kosterweg 13, 9162 EN: Aanbouwen van
een veranda 17-07-2019

Evenementenvergunningen
Hollum: Amelander Men- en Rijvereniging: Vergunning
voor het organiseren van de paardenmarathon voor
aanspanningen op zaterdag 17 augustus 2019 rond het
dorp Hollum 16-07-2019
Nes: Bus Sports B.V.: Vergunning voor het organiseren
van het Ameland Beach Rugby/Handbal Festival van
vrijdag 14 juni tot en met zondag 16 juni 2019 op het
strand ter hoogte van de hoofdstrandovergang aan de
Strandweg in Nes 20-07-2019
Hollum: Nederlandse Volleybal Bond: Vergunning voor
het organiseren van het Summer Beach Volleybal Circuit op
zaterdag 29 juni en zondag 30 juni 2019 op het strand ter
hoogte van de hoofdstrandovergang aan de Oranjeweg in
Hollum 20-07-2019
Hollum: Catamaran Club Ameland: Vergunning voor het
organiseren van een Open Watersportdag op zondag 11
augustus 2019 op de locatie aan het Zuid-West strand in
Hollum 20-07-2019
Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

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.
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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

