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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.

Eerste coronabesmetting op Ameland
vastgesteld
Op Ameland is voor het eerst een besmetting met het
coronavirus vastgesteld. Dat maakte burgemeester Leo
Pieter Stoel op woensdag 15 april bekend. De patiënt
woont elders in Nederland en was op bezoek bij een
familielid. De patiënt is op dinsdag 14 april met de
aangepaste boot van Veltman naar de wal gebracht en
verblijft in het ziekenhuis. De directe omgeving van de
patiënt is geïnformeerd en de gebruikelijke maatregelen
zijn genomen.
“We wisten allemaal dat het virus Ameland niet zou
overslaan”, zegt burgemeester Leo Pieter Stoel. “Het was
een kwestie van tijd dat het hier ook de kop zou opsteken.
Toch is dit nieuws voor iedereen op het eiland een schok.
Ik wens de patiënt sterkte en beterschap. Ik leef mee met
de familie en spreek de wens uit dat we elkaar zoveel
mogelijk helpen en steunen om deze moeilijke periode door
te komen.”
GGD Fryslân doet geen mededelingen over de identiteit van
de zieke en ook niet over zijn of haar verblijfplaats op
Ameland. Voor Amelanders is die informatie ook niet
relevant; de kans is groot dat er op het eiland ook andere
besmettingsbronnen zijn. Iedereen moet dus sowieso de
landelijke maatregelen in acht nemen, zegt burgemeester
Stoel. “Houd ten minste 1,5 meter afstand tot ieder nietgezinslid. Doe dat thuis, maar ook op straat en in de
supermarkt. Ga niet met meer dan twee mensen bij elkaar
zitten en blijf bij koorts en verkoudheid in het gezin thuis.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.”

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.

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.

Het gemeentehuis is gesloten op maandag 27 april
(Koningsdag), maandag 4 mei (Dodenherdenking) en
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag).

Milieustraat gesloten op 27 april
De milieustraat is gesloten op maandag 27 april (Koningsdag).

Vacature
De bestuurscommissie van Openbaar Primair Onderwijs
Ameland (OPO Ameland) is op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de functie van

Bestuurslid (m/v)
De volledige vacature kunt u vinden op:
www.opo-ameland.nl. Belangstelling? Mail dan vóór 20
mei 2020 uw reactie naar solliciteren@opo-ameland.nl.

Rookverbod op Ameland van kracht
In de periode 1 mei tot en met 14 september 2020 is een
rookverbod in bossen en natuurterreinen op Ameland van
kracht, uitgezonderd het strand. In bossen of
natuurterreinen zoals heide, veengronden en duingebieden
is het verboden te roken en voor zover het de open lucht
betreft brandende/smeulende voorwerpen te laten vallen of
te laten liggen. Dit geldt tot een afstand van dertig meter
van bossen en natuurterreinen. Overtreding van dit verbod
is strafbaar.
In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos,
heide, gras en/of duinen de kans op natuurbrand toeneemt
bij droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes
zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen of uitbreiden,
maar ook bij minder droge periodes is het risico hoger dan
in andere gebieden. De laatste jaren komt het steeds vaker
voor dat de Veiligheidsregio fase 2 (extra alert) afkondigt
voor natuurbrandrisico. Ondanks dat er op dit moment
minder toeristen op het eiland zijn, kunnen andere factoren
ook het risico op een natuurbrand vergroten. Eén
weggegooid blikje of stukje glas kan al leiden tot een
natuurbrand.

Ruim paardenpoep direct op
De laatste tijd komen er weer klachten bij ons binnen over
paardenpoep op de weg. De gemeente besteedt regelmatig
aandacht aan dit onderwerp, maar dit leidt helaas nog niet
tot minder overlast en ergernis. De eigenaar of houder van
een paard is verplicht om uitwerpselen van het paard op de
openbare weg onmiddellijk te verwijderen.
Ook worden er steeds vaker uitwerpselen aangetroffen op
fiets- en wandelpaden en duinovergangen. Ook hier gelden
er verkeersregels voor ruiters en menners. Ruiters, koetsiers
en ook geleiders van rijdieren, trekdieren en vee zijn
bestuurders; dit betekent dat zij geen gebruik mogen
maken van fiets- en wandelpaden.
Uitwerpselen op de weg is geen fraai gezicht, maar dit
komt ook de volksgezondheid niet ten goede. De eigenaar
of houder van een paard roepen wij nogmaals op de
uitwerpselen van het paard onmiddellijk op te ruimen ter
voorkoming van overlast en ergernis.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunning
Nes: Miedenweg (bij 23), 9163 JN: Bouwen van een
woning 08-04-2020
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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

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Bosrand 2 , 9164 LC: Verbouwen van een
recreatiewoning 22-05-2020
Ballum: Bergeendsweg 108, 9162 SB: Verbouwen van een
recreatiewoning 22-05-2020
Hollum: De Blieke 22, 9161 CW: Verbouwen van een
recreatiewoning 22-05-2020
Ballum: Wikkewal 381, 9162 SZ: Wijziging op verleende
vergunning 22-05-2020

Uitwegmelding
Ballum: ’t Skottepâd 17, 9162 GB: Het aanleggen van een
uitweg naar het perceel van de woning 28-05-2020

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.

Rectificatie: Omgevingsvergunning met
uitgebreide procedure Reeweg 1c Nes
Op 15 april 2020 is bekendgemaakt dat het college een
omgevingsvergunning heeft verleend voor:
 Nieuwbouw 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’.
Bij deze bekendmaking werd aangegeven dat er geen
zienswijzen tegen het ontwerp zijn ingebracht; dit is echter
onjuist. Er zijn twee zienswijzen ingebracht. Dit heeft geen
gevolgen voor de verdere procedure van de
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is verleend.

Beroep
De verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende
stukken liggen van 16 april tot en met 27 mei 2020 ter
inzage in het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken
verzoeken wij u, in verband met de coronamaatregelen, een
afspraak te maken via (0519) 555 555. U kunt de
vergunning met bijlagen ook vinden op www.ameland.nl.
Tot uiterlijk 27 mei 2020 kan door een belanghebbende, die
tijdig een zienswijze heeft ingebracht en de
belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen, beroep
worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland,
afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

