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Mededelingen
Informatie over het coronavirus
Het nieuwe coronavirus Covid-19 houdt de hele wereld in
zijn greep. Het bestrijden van de verspreiding van het
coronavirus heeft consequenties voor iedereen. Ook op
Ameland zijn de gevolgen merkbaar. De gemeente
Ameland is voortdurend in overleg met de Veiligheidsregio
Fryslân. Zij adviseren ons en nemen regionale maatregelen.
De gemeente Ameland trekt hierin gezamenlijk met de
andere Waddenelanden op. Op www.ameland.nl vindt u een
overzicht met informatie over het coronavirus voor
inwoners en ondernemers op Ameland. Volg ook de liveblog
over het coronavirus op onze website voor het laatste
nieuws.

Bericht van burgemeester Leo Pieter Stoel
aan alle Amelanders
Naar aanleiding van de aangescherpte
maatregelen van de Rijksoverheid om
de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan, richtte burgemeester
Leo Pieter Stoel zich op maandag
16 maart tot alle Amelanders:
“Van ons allen wordt flexibiliteit,
incasseringsvermogen en improvisatie verwacht om
verstandige dingen te doen. Met elkaar moeten we door
deze periode heen.” Ook riep hij in zijn bericht op om de
kwetsbare mensen te helpen: “Vraag hun per telefoon, app
of mail hoe het gaat, informeer of u iets kunt doen. Zoals
ik Ameland de afgelopen weken heb leren kennen, is dit
voor velen eigenlijk heel gewoon; elkaar helpen is hier
vanzelfsprekend. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat
ook deze keer Ameland goed door een moeilijke periode zal
komen. Laten wij elkaar steunen en - in gedachten vasthouden.” Het bericht vindt u op www.ameland.nl.

Hulp voor kwetsbare ouderen
Vanwege het coronavirus is het advies voor kwetsbare en
oudere personen om grote gezelschappen en het openbaar
vervoer te vermijden. Ook wordt geadviseerd bezoek aan
kwetsbare personen te beperken. Bent u vaak alleen en
kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt u terecht bij de
vrijwilligers van het Vrijwilligers Steunpunt Ameland. Zij
zijn bereid om een klusje of een boodschap voor u te doen,
maar staan ook voor een (telefonisch) praatje voor u
klaar. Bent of kent u iemand die hulp kan gebruiken of wilt
u vrijwilliger worden? Dan kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur
bellen naar:
 Hollum/Ballum: Ons Hol tel. (0519) 554 351
 Nes/Buren: De Toel tel. (0519) 542 365

Algemene en actuele informatie vindt u ook op:
 www.rijksoverheid.nl/coronavirus
 www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
 www.ggdfryslan.nl/corona
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).

Aangepaste regels milieustraat
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Om inwoners en medewerkers van de gemeente Ameland zo
goed mogelijk te beschermen, heeft de gemeente Ameland
de regels voor de milieustraat aangepast. U wordt verzocht
alleen naar de milieustraat te komen als het nodig is. Het
aantal bezoekers tegelijkertijd is beperkt tot vijf. Iedereen
moet een onderlinge afstand van ten minste 1,5 meter
aanhouden. Uiteraard zijn ook de algemene adviezen ook
van kracht: thuis blijven bij (lichte) klachten, hoesten en
niezen in de elleboog, geen handen schudden etc. We
vragen u de aanwijzingen van de medewerkers op de
milieustraat op te volgen.

Ook heeft het Rode Kruis een telefoonnummer
(070-4455888) geopend waar ouderen en zieke mensen ook
terechtkunnen met vragen rond het coronavirus en voor
een luisterend oor en praktische tips.

Gemeentehuis: uitsluitend op afspraak
Ook bij de gemeente Ameland werken zoveel mogelijk
medewerkers thuis tot en met 6 april thuis in verband met
het coronavirus. De dienstverlening aan onze inwoners gaat
zoveel als mogelijk door, echter we werken uitsluitend op
afspraak. We vragen u nadrukkelijk om een niet urgent
bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen tot na 6 april.
Uw zaken zelf digitaal regelen is in bepaalde gevallen ook
mogelijk via onze website.
Is contact met een medewerker van het gemeentehuis
noodzakelijk? Maak dan van te voren een afspraak via
telefoonnummer (0519) 555 555. Bij uw bezoek aan het
gemeentehuis verzoeken we u minimaal 1,5 meter afstand
te houden en aan de balie met pinpas te betalen. Ook
vragen we de algemene adviezen op te volgen en thuis te
blijven bij (lichte) klachten.

Kerkklokken verspreiden boodschap van
hoop
Op 25 maart en 1 april luiden op Ameland van 19.00 tot
19.15 uur de gemeentelijke kerkklokken in Hollum en
Ballum. Dit op verzoek van de kerkenraad van de PKN op
Ameland, in navolging van het initiatief van de landelijke
Raad van Kerken, om ‘in deze onzekere tijd een boodschap
van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, over de
grenzen van sociaal isolement heen.’ Ook roepen de klokken
op tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken
en voor de mensen die voor hen zorgen. De gemeente
Ameland, eigenaar van de beide kerktorens, werkt hier
graag aan mee.

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.

Leerlingenvervoer Ameland schooljaar
2020-2021
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
Hollum: Olfert Pieter Lapstraat 6, 9161 BV: Aanbouwen
kantoor en wijzigen gevelreclame 10-03-2020
Hollum: Engelsmanhiem 52, 9161 DG: Verbouwen van de
recreatiewoning 11-03-2020
Nes: Wiebe Wesselspad 12, 9163 JE: Aanbouw aan de
woning 12-03-2020
Nes: Hagedoornveld: Uitvoeren van werkzaamheden
12-03-2020

Nes: Hoge Eggenweg 6, 9163 JP: Verbouwen en
uitbreiden van de supermarkt en het bouwen van bergingen
13-03-2020

Hollum: Engelsmanhiem 60, 9161 DG: Aanbouwen van een
berging 14-03-2020

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Hollum: Schoolstraat 2, 9161 BE: Renoveren van het dak
en het intern verbouwen van het gebouw
Voor deze aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
is 29 april 2020.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Ballum: Wikkewal 388, 9163 SZ: Verbouwen van de
recreatiewoning 21-04-2020

Evenementenvergunning
Buren: Stichting Lycurgus Openlucht Toernooi: vergunning
voor het organiseren van het Lycurgus Openlucht Toernooi
van vrijdag 15 mei tot en met zondag 17 mei 2020 bij
vakantiepark Klein Vaarwater in Buren
25-04-2020

Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden die
ervoor zorgen dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Uitwegmelding
Buren: Esther Meindertsstraat 2, 9164 KS: Aanleggen van
een uitweg naar het perceel van de woning 28-04-2020

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

