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Mededelingen
Informatie over het nieuwe coronavirus
Het coronavirus Covid-19 houdt veel mensen bezig. Allerlei
organisaties werken samen om verspreiding van het virus te
beperken. De gemeente Ameland volgt de richtlijnen van de
landelijke overheid en verzoekt iedereen met klem om dit
ook te doen.

Openbare raadsvergadering op 23 maart
Op maandag 23 maart is er om 19.30 uur een openbare
raadsvergadering zonder publiek in de raadzaal van het
gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u
rechtstreeks beluisteren via de LOA.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 11 maart
2020
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 24 februari
2020
5. Vaststellen besluitenlijst extra raadsvergadering
9 maart 2020
6. Voorstel inzake verlenen verklaring van geen
bedenkingen ambulancepost Reeweg 1c te Nes
7. Voorstel inzake locatie nieuwbouw ouderenzorg
8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan
Recreatieterrein Nes-Buren
9. Sluiting
De vergaderstukken vindt u op www.ameland.nl. Heeft u
vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Hidde Dijkstra en Pedro Kooiker vinden
eerste kievitseieren van Ameland

Op de website van de Rijksoverheid, het RIVM en GGD
Fryslân vindt u de actuele informatie:
 www.rijksoverheid.nl/coronavirus
 www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
 www.ggdfryslan.nl/corona
Ook op www.ameland.nl vindt u meer informatie. Heeft u
vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het
publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800-1351
(tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland kunt u
bellen naar: +31202051351.

Op maandag 9 maart omstreeks 16.30 uur vond zowel Hidde
Dijkstra uit Britsum als Pedro Kooiker uit Buren het eerste
kievitsei van Ameland. In het nestje dat Hidde Dijkstra
vond in een weiland aan de zuidkant van de Bureweg
tussen Nes en Buren lagen twee kievitseieren. Pedro
Kooiker trof op hetzelfde moment een nest met één
kievitsei aan in ’t Nijlan ten zuiden van de forelvisvijvers.
De kievitseieren werden gecontroleerd door Jan Brouwer
van vogelwacht Nes/Buren, waarna beide vinders van
burgemeester Leo Pieter Stoel een oorkonde en het
vindersloon ontvingen.

Twee wethouders benoemd
Ameland heeft weer een voltallig college. In een extra
raadsvergadering op maandag 9 maart benoemde de
gemeenteraad Theo Faber en Piet IJnsen tot wethouders
van de gemeente Ameland. Beide wethouders waren al
eerder in deze functie actief op Ameland.
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Op vrijdag 6 maart werd bekend dat Ameland een nieuwe
coalitie heeft. Die bestaat uit AmelandEén, Algemeen
Belang Ameland en de VVD. De samenwerkende partijen
vertegenwoordigen acht van de elf raadszetels. De coalitie
gaat aan de slag met de beleidsvoornemens die in 2018
zijn geformuleerd en die in een eerder stadium ook
raadsbreed zijn onderschreven. Belangrijke beleidspunten
zijn onder meer de woningbouw, de vaarverbinding, de
ouderenzorg op het eiland en duurzame ontwikkeling.

Op Ameland hebben de lokale vogelwachten de afspraak dat
er pas vanaf 16.30 uur naar kievitseieren mag worden
gezocht. De meldingen worden bijgehouden door de Bond
Friese Vogelwachten.

Subsidie voor evenementen in 2020
De gemeente Ameland stelt jaarlijks een subsidie
beschikbaar ter waardering en ondersteuning van het
organiseren en het uitvoeren van culturele of sportieve
evenementen die gericht zijn op de inwoners én bezoekers
van Ameland. Wilt u een subsidie aanvragen voor een
evenement dat plaatsvindt in 2020? Zorg er dan voor dat
uw subsidieverzoek voor 1 april 2020 is ingediend. Wij
ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal. U kunt op
www.ameland.nl bij ‘Direct regelen’ de ‘Subsidie
evenementen Ameland’ vinden. Hier kunt u direct de
digitale aanvraag starten. Heeft u nog vragen over de
subsidieaanvraag? Neem dan contact op met het Klant
Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Vragenlijsten Buren geeft Energie
Kort geleden zijn in Buren de vragenlijsten verspreid voor
de actie Buren geeft Energie. Heel veel inwoners van het
dorp hebben hun lijst al ingeleverd of hebben de online
versie ingevuld. Dank daarvoor! Heeft u uw vragenlijst nog
niet ingevuld? Doe het dan alsnog; het levert uzelf en de
gemeente waardevolle informatie op. Wanneer u een
recente jaarafrekening van uw energiebedrijf bij de hand
hebt, is de vragenlijst zo ingevuld. Invullen kan ook online
(www.menti.com, code 91 26 78). Heeft u hulp nodig bij
het invullen? Mail dan naar duurzaamameland@ameland.nl.
Over enkele weken worden in Buren de LED-lampen bezorgd
bij alle woningen in Buren. Ook dan is nog mogelijk om de
vragenlijst mee te geven of om hulp te vragen bij het
invullen.
In de andere dorpen komt de vragenlijst later dit jaar ook
in de bus en worden ook LED-lampen uitgereikt. Wie dat wil
kan de vragen nu al online invullen (www.menti.com, code
91 26 78). Dan is het maar gedaan!
Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. Uw
antwoorden worden beheerd door de gemeente Ameland
(zie www.ameland.nl voor de privacyverklaring). Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hulp bij uw financiën

Collecte ZOA
Van maandag 23 tot en met zaterdag 28 maart wordt er op
Ameland gecollecteerd voor ZOA.
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Bezoekt uw kind een school voor (speciaal) basisonderwijs
en staat de basisschool op minimaal vier kilometer van uw
woning? Of bezoekt uw kind een school voor voortgezet
speciaal onderwijs en staat deze school op minimaal zes
kilometer afstand van uw woning? Dan kunt u in
aanmerking komen voor een vergoeding van de
vervoerskosten. Dit geldt ook voor ouders van mindervalide
leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
De hoogte van de vervoersvergoeding is afhankelijk van de
afstand naar de school, de wijze van vervoer en het
inkomen van de ouders. Ook wordt er rekening gehouden
met de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de
leerling. U kunt de aanvraag voor de vergoeding van de
vervoerskosten voor het schooljaar 2020-2021 tot uiterlijk
1 juni 2020 via www.ameland.nl indienen.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Hoofdweg 11, 9164 KL: Aanbrengen van
gevelreclame 05-03-2020
Nes: Verbindingsweg 12a, 9163 GC: Bouwen van een
veranda 03-03-2020
Hollum: Fenneweg 1, 9161 DB: Bouwen van een berging en
het isoleren van de gevels 09-03-2020
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: Hidde Dirks Katstraat 6 t/m 38, 9161 AZ:
Aanleggen van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie
17-04-2020

Heeft u moeite met de administratie van uw financiën? Of
heeft u schulden? Onze consulent van Ping (persoonlijk
financieel advies) kan u helpen. De Ping-consulent kan u
bijvoorbeeld ondersteunen via slimme budgettips, bij het
opzetten van een goede privéadministratie, het aanvragen
van inkomensondersteunende regelingen of het regelen van
schuldhulpverlening. De Ping-consulent is één keer per
maand op woensdag in het gemeentehuis in Ballum.
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Leerlingenvervoer Ameland schooljaar
2020-2021

Openingstijden milieustraat
Maandag t/m donderdag
13.30 - 15.30
Zaterdag
10.00 - 12.00

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 inEnergie:
Hollum tot de
datum die bij de
uren
geeft
ingevulde
bekendmaking vermeld staat. Geef bij uw bezwaar
vragenlijsten
welkom
aan: uw naam, adres, woonplaats en handtekening, de
Twee
weken
geleden
ging en
de de
actie
Buren geeft
datum, een omschrijving
motivering
van Energie
uw
vliegend
van
start.
In
zeer
korte
tijd
legden
vrijwilligers en
bezwaar.
studenten vrijwel alle woningen vast met de

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

