e

Mededelingen
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).

Drie woningen te huur in Hollum
Aan de Hidde Dirks Katstraat in Hollum zijn naar
verwachting per 1 mei 2020 drie woningen beschikbaar
voor verhuur. Het gaat om:
 Hidde Dirks Katstraat 26
 Hidde Dirks Katstraat 28
 Hidde Dirks Katstraat 32
Iedere woning ligt op de eerste verdieping en heeft één
slaapkamer. De huurprijs bedraagt € 556,40 per maand,
exclusief € 52,18 servicekosten. Een foto en plattegrond
vindt u op www.ameland.nl/wonen.
De woningen worden bij voorkeur toegewezen aan een
huishouden waarvan tenminste één lid van het huishouden
een indicatie heeft volgens de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning of de Wet Langdurige Zorg. Staat u
ingeschreven als woningzoekende bij de gemeente Ameland
en heeft u belangstelling voor één van deze woningen? Dan
verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk uw interesse kenbaar
te maken of via www.ameland.nl/wonen te reageren. Uw
reactie dient uiterlijk 14 april 2020 bij ons binnen te zijn.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Omleidingsroute Verdekspad
Vanaf maandag 6 april is aannemer Schagen aan het werk
op het Verdekspad in Nes. De parkeerplaats is tijdelijk
bereikbaar via het Stokershiem en de fietssluis wordt
tijdelijk opgeheven. De werkzaamheden duren tot circa
22 april.

Hulp voor ondernemers met financiële
problemen

Gemeentehuis: uitsluitend op afspraak
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In het gemeentehuis werken we voorlopig nog 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.

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’.

75 jaar bevrijdingsfeest afgelast
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog
werd beëindigd. In het kader daarvan zijn er op Ameland
door de werkgroep WO II, onder de regie van de gemeente
Ameland en in samenwerking met dorpsbelangen,
muziekverenigingen en musea, in de afgelopen tijd plannen
gemaakt voor een feestelijke bevrijdingsperiode van 5 mei
tot en met 3 juni. Dit gaat helaas niet door als gevolg van
de coronamaatregelen. De initiatiefnemers kijken of de
speciale bevrijdingsvlag toch nog in productie kan worden
genomen om het eiland te versieren.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunning
Buren: perceel Nes D 1840, nabij Noordwal: Bouwen van
een woning 24-03-2020

Sloopmelding
Ballum: Bergeendsweg 108, 9162 SB: Slopen van

LED-lampen voor Buren komen later

buitenmuren 30-03-2020

In het kader van de actie ‘Buren geeft Energie’ zouden rond
deze tijd de eerste LED-lampen bezorgd worden bij de
huishoudens in Buren. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft Dorpsbelang Buren dit uitgesteld. De
lampen komen zodra het weer mogelijk is. De bezorging
van LED-lampen in de andere dorpen was al gepland voor
later in het jaar. De gemeente houdt hierover contact met
de dorpsbelangen.

Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

In Buren heeft ongeveer de heft van de huishoudens de
vragenlijst over het energiegebruik inmiddels ingevuld.
Invullen kan nog steeds en dan bij voorkeur digitaal. Kijk
op www.menti.com en voer de code 91 26 78 in. De rest
wijst zich vanzelf. Heeft u hulp nodig bij het invullen van
de vragenlijst? Bel met de gemeente via (0519) 555 555.

Huishoudens in andere dorpen ontvangen later in het jaar
de papieren vragenlijst, maar kunnen de lijst nu al digitaal
invullen: www.menti.com, code 91 26 78.

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

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Hollum: Oranjeweg 10, 9161 CC: Plaatsen zon- en
regenweringssysteem
Voor deze aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
is 13 mei 2020.

Verleende vergunning
Omgevingsvergunning
Buren: Hoofdweg 11, 9164 KL: Plaatsen van gevelreclame
14-05-2020

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.

Bekijk de vacature op
www.werkeninfriesland.nl/vacatures. Solliciteren
kan tot 14 april 2020.
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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

