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Mededelingen
Co 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.

Nieuw raadslid geïnstalleerd
Op maandag 20 april is Dennis Willem Engels in een
bijzondere raadsvergadering, zonder publiek en met
beperkende maatregelen, door burgemeester Leo Pieter
Stoel beëdigd als raadslid voor Algemeen Belang Ameland.
Het nieuwe raadslid neemt de stoel over van Piet IJnsen,
die op 9 maart jl. wethouder werd.

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.
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De Waddeneilanden vragen aandacht van
staatssecretaris voor eilander economie
De vijf Waddeneilanden en de provincie Fryslân vragen naar
aanleiding van de coronacrisis in een brief aan
staatssecretaris Keijzer om aandacht voor de specifieke
eilander situatie. De effecten van de coronacrisis zijn voor
de toeristische sector en andere ondernemingen op de
Waddeneilanden ingrijpend. In de brief uiten de eilanden
en de provincie hun zorgen over de economie én
leefbaarheid van de Waddeneilanden. De brief kunt u
vinden op www.dewaddeneilanden.nl.

Thuis herdenken op 4 mei
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept Nederlanders op om
op 4 mei vanuit huis te herdenken en om gedurende de
hele dag de Nederlandse vlag halfstok te hangen. De
Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam vindt
zonder publiek plaats en wordt live uitgezonden op
televisie. Zoals ieder jaar wordt om 19.58 uur het Taptoe
signaal geblazen, gevolgd door twee
minuten stilte om 20.00 uur. Na de twee
minuten stilte klinkt het Wilhelmus. Het
Nationaal Comité nodigt iedereen uit om
thuis het eerste couplet mee te zingen.

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.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar op Ameland
geen publieke herdenkingsbijeenkomsten. Wel worden er op
4 mei zowel bij de oorlogsgraven op de algemene
begraafplaats in Nes als bij de Hervormde Kerk in Hollum
bloemen gelegd in klein comité. De beelden van de
kranslegging en een boodschap van burgemeester Leo
Pieter Stoel kunt u maandagavond 4 mei op
www.ameland.nl bekijken.

Vier Bevrijdingsdag thuis
Op dinsdag 5 mei staan we stil bij de bevrijding, 75 jaar
geleden. De viering van de bevrijding is dit jaar anders dan
normaal. Het Nationaal Comité roept op om op dinsdag 5
mei vanuit huis stil te staan bij de bevrijding en 75 jaar
vrijheid. Alle vlaggen hangen op 5 mei van zonsopgang tot
zonsondergang in top.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 4 mei
(Dodenherdenking) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag).
Voor het melden van een overlijden of een geboorte kunt u
op maandag 4 mei tussen 10.00 en 11.00 uur bellen naar
telefoonnummer 06-29575765.

Wijzigingen afvalinzameling
Op dinsdag 5 mei wordt er geen afval ingezameld. Het
papier in Nes en het papier van bedrijven wordt op
maandag 4 mei opgehaald.

De organisatie van het basisonderwijs op
Ameland vanaf 11 mei
De vier basisscholen op Ameland gaan vanaf maandag
11 mei gedeeltelijk weer open. Op school wordt door de
leerlingen 50% van de onderwijstijd ingevuld. In de overige
uren maken leerlingen schoolopdrachten thuis. De
basisscholen vullen dit op hun eigen manier in. Op iedere
basisschool is er extra aandacht voor de hygiëne en worden
de nodige maatregelen getroffen. De directies van de
basisscholen informeren de ouders van de leerlingen over
de maatregelen en de roosters.

De milieustraat is gesloten op dinsdag 5 mei.

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.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: De Blieke 27, 9161 CW: Uitbreiden van de
recreatiewoning 17-04-2020
Nes: Schoolstraat 8, 9163 GE: Wijziging op verleende
vergunning 20-04-2020
Buren: Willibrordusstraat 5, 9164 KT: Verbouwen van de
kampeerboerderij 21-04-2020

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Schoolstraat 2, 9161 BE: Renoveren van het dak
en een interne verbouwing 01-06-2020
Ameland: Hagedoornveld/Zwanenwaterduinen: Uitvoeren
van werkzaamheden voor het project gebiedsontwikkeling
Hagedoornveld/Zwanenwaterduinen 05-06-2020

Sloopmelding
Buren: Bosrand 2, 9164 LC: Slopen van de recreatiewoning
15-04-2020

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

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.

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.
29
april
2020
Week 18

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

