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Mededelingen
Aanmeldactie voor mantelzorgers weer
van start
De gemeente Ameland waardeert het werk van
mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor
mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke
aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel
mantelzorgers in onze gemeente. Veel meer dan wij nu in
beeld hebben. Daarom houden wij ook dit jaar weer een
aanmeldactie voor mantelzorgers. Mantelzorgers die zich
nog niet eerder hebben aangemeld bij de gemeente en dit
voor vrijdag 23 augustus doen, ontvangen uiterlijk eind
augustus een VVV Cadeaukaart van € 75,00. Mantelzorgers
die zich al eerder hebben aangemeld bij de gemeente,
ontvangen de VVV Cadeaukaart binnenkort automatisch.

Wegafsluitingen en verkeershinder op
25 juli in Ballum
Op donderdag 25 juli wordt in het centrum van Ballum de
Ambachtelijke Dag georganiseerd. Van 09.00 tot 18.00 uur
zijn de volgende wegen en weggedeelten afgesloten voor
verkeer:
 Camminghastraat, gedeelte Strandweg vanaf de kruising
hoek Hollumerweg en Strandweg.
 gedeelte Gerrit Kosterweg vanaf de kruising Baron
Rengersweg en Gerrit Kosterweg.
 gedeelte Jelmeraweg vanaf de kruising Looweg en
Jelmeraweg.
Vanwege de optocht is er tussen 10.30 en 11.30 uur
tijdelijk sprake van verkeershinder rond de rotonde in
Ballum.

Waarom aanmelden?

Wegafsluitingen op 27 juli in Ballum

Als u bij ons bekend bent, kunnen wij beter met u in
contact blijven over de ondersteuning die u als
mantelzorger wellicht nodig heeft. Ook kunnen wij u zo op
de hoogte houden van activiteiten voor mantelzorgers op
Ameland. Misschien heeft u behoefte aan structurele
ondersteuning, of heeft u genoeg aan af en toe een
steuntje in de rug. Wij willen u als gemeente graag de
ondersteuning bieden die u nodig heeft. Daarom is het
belangrijk dat wij weten dat u mantelzorger bent.

Wegafsluiting op 27 juli in Buren

Aanmeldformulier
Woont u in de gemeente Ameland en bent u een
mantelzorger die langdurig onbetaalde zorg verleent aan
een ander? Dan kunt u zich aanmelden via het formulier
op www.ameland.nl. Het formulier ligt ook klaar bij het
Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.
Heeft u zich al eerder bij ons aangemeld als mantelzorger?
Dan ontvangt u binnenkort automatisch een VVV
Cadeaukaart. Opnieuw aanmelden is niet nodig.

Op zaterdag 27 juli organiseert Dorpsbelang Ballum
ringsteken in en rond de Camminghastraat in Ballum.
Tijdens het ringsteken is een gedeelte van de
Camminghastraat (vanaf de kruising met de Smitteweg tot
aan de kruising met de Nesserweg) en een gedeelte rond
het plantsoen aan de Gerrit Kosterweg tijdelijk afgesloten
voor verkeer van 18.30 tot 21.00 uur.

Op zaterdag 27 juli wordt op het oude trainingsveld van
voetbalvereniging Geel Wit aan het Vrijewilpad in Buren het
Midzomerfeest georganiseerd. Van 08.00 uur tot 03.00 uur is
het Vrijewilpad tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Wegafsluiting op 31 juli in Hollum
Voor een braderie op woensdag 31 juli in het centrum van
Hollum worden de volgende wegen vanaf 11.00 uur tot 22.00
uur afgesloten voor verkeer: Zwaneplein, Johan Wilhelm
Burgerstraat, Schoolstraat en de kruising
Schoolstraat/Westerlaan/Herenweg/Burenlaan.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Klant
Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Vacatures

Streekarchivaris

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten voor
de functies van:

De streekarchivaris is op donderdag 25 juli aanwezig in het
gemeentehuis in Ballum.

Coördinator
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland (m/v)

Openbare vergaderingen Hûs en Hiem

36 uur p/w

Op 31 juli en 14 augustus is er geen zitting van de lokale
welstandscommissie Hûs en Hiem. Aanvragen kunnen
worden behandeld bij de welstandscommissie in
Leeuwarden.

Medewerker klantcontacten
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland (m/v)
21,6 uur p/w
Meer weten of solliciteren?
Kijk dan op www.werkeninfriesland.nl.
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Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Veldweg: Bouwen van een woning 10-07-2019
Buren: Hoofdweg 4, 9164 KL: Wijzigen van de
bestemming 16-07-2019
Hollum: Burenlaan 13, 9161 AJ: Aanleggen van een uitrit
09-07-2019

Hollum: Olfert Pieter Lapstraat 4, 9161 BV: Verbouwen
en gedeeltelijk vernieuwen van de supermarkt 16-07-2019
Nes: Achterdijken 82, 9163 JV: Wijzigen van de
omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods
12-07-2019

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

Verleende vergunning
Omgevingsvergunning
Hollum: Jan Roepespad 4, 9161 CT: Tijdelijk plaatsen van
units 23-08-2019

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

