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Mededelingen
Raadscommissievergadering 6 april en
raadsvergadering 20 april
De raadscommissievergadering van maandag 6 april komt te
vervallen. De raadsvergadering van maandag 20 april gaat
vooralsnog door; met beperkende maatregelen en zonder
publiek. Wij verzoeken u www.ameland.nl te raadplegen
voor de actuele stand van zaken met betrekking tot deze
raadsvergadering. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555
555 of jmetz@ameland.nl.

Videoboodschap van de burgemeester
aan Amelanders
Burgemeester Leo Pieter Stoel complimenteert de
Amelanders met hun saamhorigheid. Ook roept de
burgemeester in een videoboodschap op om elkaar zoveel
mogelijk te helpen. U kunt het filmpje, van 27 maart 2020,
bekijken op www.ameland.nl.

Informatie over het coronavirus
Het coronavirus 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 en met de andere
Waddeneilanden. Op www.ameland.nl vindt u bij
‘Coronavirus’ informatie over de actuele en lokale situatie
voor inwoners, ondernemers en toeristen.
Voor de landelijke maatregelen en actuele informatie over
het coronavirus in Nederland verwijzen we u graag naar:
 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).

Hulp voor ondernemers met financiële
problemen
Net geïnvesteerd in nieuwe inventaris en nu ineens geen
klanten? Een verbouwing gefinancierd op basis van
verhuurinkomsten die nu plotseling wegvallen? Voor veel
ondernemers op Ameland komen de coronamaatregelen van
de Rijksoverheid hard aan. Het Rijk, de banken en de
gemeente kunnen in veel gevallen helpen. Veel bedrijven
liggen de komende tijd stil of bijna stil. Terwijl de komende
weken juist het seizoen zou beginnen. Ondernemers die
hierdoor in financiële problemen dreigen te komen, kunnen
in veel gevallen geholpen worden. Voor bedrijven met
personeel is er een ww-regeling, maar ook voor zzp’ers en
voor ondernemers met aflossingsproblemen zijn er
regelingen. Veel banken versoepelen tijdelijk hun
voorwaarden. Informatie hierover is bij elkaar gebracht op
de pagina ‘Informatie en hulp voor ondernemers’ op
www.ameland.nl. Kijk op deze website bij ‘Coronavirus’.

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

Vacature
Wegens het vertrek van een medewerker van cluster
Beheer en Onderhoud zijn we op zoek naar
enthousiaste kandidaten voor de functie van:

Medewerker technische werken
op HBO-niveau (m/v) 1 fte
Bekijk de vacature op
www.werkeninfriesland.nl/vacatures. Solliciteren
kan tot 14 april 2020.

Gemeentehuis: uitsluitend op afspraak
Ook bij de gemeente Ameland werken zoveel mogelijk
medewerkers 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. 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.
Heeft u andere vragen? Stel ze dan via info@ameland.nl of
telefoonnummer (0519) 555 555.

Aangepaste regels milieustraat
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 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.

Aanvullende maatregelen evenementen en
samenkomsten tot 1 juni 2020
Op maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende
maatregelen aangekondigd in de aanpak van het
coronavirus. Deze maatregelen zijn op dinsdag 24 maart
nader uitgewerkt en gepubliceerd op de website van de
Rijksoverheid. De maatregelen hebben onder meer
betrekking op evenementen en samenkomsten. Het kabinet
heeft een verbod opgelegd voor alle evenementen met een
vergunnings- en meldplicht in Nederland tot
1 juni 2020. De gemeente Ameland volgt vanzelfsprekend
de landelijke richtlijnen en heeft over deze maatregelen
contact met de betrokken evenementenorganisatoren op
Ameland.
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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

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Fabrieksweg; 9161: Nieuwbouwen van een loods
24-03-2020

Nes: Rixt van Doniastraat 1, 9163 GP: Vervangen van de
reclame 24-03-2020

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: H.D. Katstraat 4, 9161 AZ: Plaatsen van
scootmobielbergingen 30-04-2020
Nes: Strandweg 51, 9163 GL: Plaatsen van een
fietsenstalling 01-05-2020
Nes: Van der Stratenweg 7, 9163: Bouwen van een woning
08-05-2020

Buren: Heideduuntjes 7, 9164 ML: Bouwen van een
recreatiewoning 08-05-2020

Sloopmelding
Buren: Heideduuntjes 7, 9164 ML: Slopen van de
recreatiewoning 24-03-2020
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Melding in het kader van het Activiteitenbesluit
Ballum: Strandweg 15, 9162 EV: Plaatsen van een
dieselolietank
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk.

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.

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

