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Mededelingen
Coronavirus COVID-19
Het 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 en met de andere Waddeneilanden over het
coronavirus. Via www.ameland.nl en social media
informeren we inwoners, ondernemers en toeristen over de
actuele en lokale situatie.

Stop de verspreiding van het coronavirus
Het kabinet heeft maatregelen genomen om de besmetting
met het coronavirus tegen te gaan. De gemeente Ameland
volgt deze landelijke maatregelen. We roepen iedereen op
Ameland op om dit ook te doen. Blijf zoveel mogelijk thuis,
houd 1,5 meter afstand, was vaker uw handen, hoest en
nies aan de binnenkant van uw elleboog en gebruik
papieren zakdoekjes. Alleen samen krijgen we corona onder
controle.

Raadsvergadering op 20 april
Op maandag 20 april om 19.30 uur vindt er een
raadsvergadering plaats in het gemeentehuis in Ballum. De
gemeenteraad vergadert zonder publiek. Wilt u de
raadsvergadering volgen? Dan kunt u meeluisteren via de
Lokale Omroep Ameland. Voor actuele informatie over deze
vergadering verwijzen we u naar www.ameland.nl.

Voorlopige agenda
1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Onderzoek tot geloofsbrief raadslid Algemeen
Belang Ameland dhr. D.W. Engels
4. Beëdigen raadslid Algemeen Belang Ameland
dhr. D.W. Engels
5. Ingekomen stukken voor de raad tot en met
10 april 2020
6. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 23 maart
2020
7. Voorstel Gemeentelijk Rioleringsplan Ameland
2020-2025
8. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen
appartementen Esther Meindertstraat 6 in Buren
9. Voorstel inzake gebiedsontwikkeling Hagedoornveld/
Zwanewaterduinen
10. Voorstel inzake RES (Regionale Energie Transitie)
Fryslân
11. Voorstel inzake Ontwerpbegroting 2021 FUMO
12. Reserveren voor eventueel aanvullende agendapunten
13. Sluiten
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

Gemeentelijke ondersteuning voor
zelfstandigen
Zelfstandigen en ondernemers op Ameland die als gevolg
van de coronamaatregelen in financiële problemen komen,
kunnen aankloppen bij het Bureau Zelfstandigen Friesland
(BZF). Het BZF voert namens de gemeente Ameland de
regeling Bijstand Besluit Zelfstandigen (Bbz) en de
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
(TOZO) uit.

Meer informatie over het coronavirus
Wilt u meer weten over het coronavirus en wat u kunt doen
om te voorkomen dat u ziek wordt? Kijk dan voor
informatie op:
 www.rijksoverheid.nl/coronavirus
 www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
 www.ggdfryslan.nl/corona
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Heeft u na het lezen van de informatie op de
bovengenoemde websites nog vragen over het coronavirus?
Neem dan contact op met het publieksinformatienummer
van de Rijksoverheid 0800-1351. Voor vragen over uw eigen
gezondheid belt u met de huisarts of met GGD Fryslân,
telefoonnummer 088-2299222.

Zelfstandigen met financiële problemen kunnen een bedrag
aanvragen voor levensonderhoud van € 1.000 tot
€ 1.500 per maand, afhankelijk van de gezinssituatie,
gedurende maximaal drie maanden. Dit bedrag hoeft in
principe niet terugbetaald te worden. Daarnaast kan het
BZF een krediet beschikbaar stellen in geval van directe
liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronamaatregelen.
Dit krediet moet op termijn terugbetaald worden. Ook VOF’s
en BV’s kunnen een aanvraag doen. Aanvragen voor de
TOZO-regeling of de Bbz kunnen ingediend worden via
www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona. Hebt u hulp
nodig bij het aanvragen of is er iets onduidelijk? Neem dan
contact op de gemeente. Vraag naar Harmen Wijnberg van
het Sociaal Domein, telefoonnummer (0519) 555 555.

Gewijzigde dienstverlening gemeentehuis
In het gemeentehuis werken we op dit moment 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.

Lintjesborrel gaat niet door

Omgevingsvergunningen
Hollum: Engelsmanhiem 39, 9161 DG: Bouwen van een
berging 08-04-2020
Ballum: Nesserweg 3, 9162 ES: Uitbreiden van de
tuinschuur 07-04-2020

Verleende vergunningen

Ter inzagelegging vier
ontwerpbestemmingsplannen woningbouw

Uitwegmelding
Hollum: Tussen Dijken 17, 9161 BL: Veranderen van een

De ontwerpbestemmingsplannen hebben betrekking op het
mogelijk maken van nieuwe woningbouw. De
ontwerpbestemmingsplannen bestaan uit een toelichting,
regels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis in Ballum voor
iedereen ter inzage. Het gemeentehuis is van maandag tot
en met vrijdag op afspraak geopend. Wilt u de stukken
inzien? Dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer
(0519) 555 555. Ook kunt u de stukken raadplegen op
www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze
Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging
tot en met 27 mei 2020 een zienswijze indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de
gemeenteraad van Ameland, Postbus 22, 9160 AA
Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de
medewerkers van het team Fysieke leefomgeving via
telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende
schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken
bij de verdere besluitvorming door de gemeenteraad.
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Aangevraagde vergunningen

De gemeente Ameland organiseert jaarlijks in april een
feestelijke borrel voor Amelanders met een koninklijke
onderscheiding. Vanwege de coronamaatregelen kan ook de
lintjesborrel niet doorgaan. Het gemeentebestuur wil de
gedecoreerde Amelanders in het zonnetje blijven zetten en
hoopt volgend jaar weer gewoon een lintjesborrel te
kunnen houden.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang
van 16 april 2020, gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage liggen de ontwerpbestemmingsplannen:
 ‘Woningbouw Ballum – Smitteweg’
 ‘Woningbouw Buren – Paasduinweg/Duinlandsweg’
 ‘Woningbouw Nes – Binnendieken’
 ‘Woningbouw Nes – Miedenweg’
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Vergunningen

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

Omgevingsvergunningen
Ameland: Tussen de NAM-locaties AME-1 en AWG1:
Aanleggen van een 20kV elektriciteitskabel 18-05-2020
Buren: Bosrand 72, 9164 LE: Bouwen van een
recreatiewoning 14-05-2020

bestaande uitweg naar het perceel van de woning
21-05-2020

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.

Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande
omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen
zienswijzen ingebracht. Het college heeft de volgende
omgevingsvergunning verleend:
 Bouwen van een ambulancepost aan de Reeweg 1c
te Nes. De aanvraag omgevingsvergunning is
binnengekomen op 18 juli 2019 en betreft de
activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening’.

Beroep
De verleende vergunning met bijbehorende stukken ligt
ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 16 april
2020. Tot uiterlijk woensdag 27 mei 2020 kan door
belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest een zienswijze in te dienen, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt
de stukken ook vinden op www.ameland.nl. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer
(0519) 555 555.
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

