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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.

Openbare raadscommissievergadering
Op maandag 11 mei om 19.30 uur vindt er een openbare
raadscommissievergadering plaats. In verband met de
richtlijnen van het RIVM wordt deze vergadering digitaal
gehouden. Via de website van de gemeente Ameland kunt u
live mee kijken met deze vergadering. Wij verzoeken u
www.ameland.nl te raadplegen voor actuele informatie.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje aan het college van B&W
Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering
9 maart 2020
6. Voorstel inzake overdracht in erfpacht gebouwen aan
Stichting Amelander Musea
7. Voorstel inzake jaarverslag leerplicht 2019
8. Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie
De Waddeneilanden inzake doorwerking rapport
evenementenvergunning
9. Voorstel inzake meerjarenbegroting bestuurscommissie
Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland 2020 –
2024
10. Voorstel inzake begroting samenwerkingsverband
De Waddeneilanden 2021
11. Voorstel inzake financiële stukken Veiligheidsregio
Fryslân
12. Consultatie college over uitvoering fietspad
Hagendoornveld
13.Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
14.Sluiting
De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier via telefoonnummer (0519) 555
555 of jmetz@ameland.nl.

Wie verdient volgend jaar een lintje?

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.

Als mensen zich jarenlang zonder eigenbelang en in alle
bescheidenheid hebben ingezet voor de samenleving,
komen zij mogelijk in aanmerking voor een Koninklijke
Onderscheiding. Kent u iemand met bijzondere verdiensten
voor de samenleving en verdient diegene volgens u een
lintje? Dan kunt u deze persoon voordragen voor een
Koninklijke Onderscheiding door een aanvraag in te dienen.
Op www.lintjes.nl staat waar de aanvraag aan moet voldoen
en kunt u een aanvraag opstarten. Wilt u iemand
voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding in 2021?
Stuurt u dan de (op de website) gevraagde gegevens voor
19 juni 2020 naar gengelaar@ameland.nl.
Wilt u meer informatie over de procedure of wilt u weten
wanneer iemand in aanmerking kan komen voor een
onderscheiding? Neemt u dan contact op met Annika
Kiewied of Gerby Engelaar van het bestuurs- en
directiesecretariaat van de gemeente Ameland via
telefoonnummer (0519) 555 555 of per mail via
gengelaar@ameland.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met uw
aanvraag.

Woningen te huur
 De woning De Worteltuin 28 in Nes is per 1 juni 2020
beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt over twee
slaapkamers. De huur bedraagt € 495,78 per maand,
exclusief € 22,69 servicekosten per maand.
 De woning Mr. Adriaan de Bruinestraat 10 in Hollum is
per 1 juni 2020 beschikbaar voor verhuur. De woning
beschikt over drie slaapkamers, waarvan één op de
begane grond. De huurprijs bedraagt € 737,14 per
maand.
Een plattegrond en foto’s van de woningen vindt u op
www.ameland.nl/wonen. Staat u ingeschreven als
woningzoekende bij de gemeente Ameland en heeft u
belangstelling voor één van deze woningen? Dan verzoeken
wij u vriendelijk schriftelijk te reageren of online via
www.ameland.nl/wonen. Uw reactie dient uiterlijk dinsdag
12 mei bij ons binnen te zijn. Heeft u nog vragen? Dan
kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555
555.

Extra steun uit Iepen Mienskipsfûns voor
kleine initiatieven
De provincie Fryslân stelt extra geld beschikbaar voor kleine
eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is
bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in
Fryslân, die de leefbaarheid in de buurt of het dorp tijdens
de coronacrisis vergroten. Per initiatief is € 500,beschikbaar. De subsidieregeling Stimulering
Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de coronacrisis is
opengesteld van 29 april tot 1 december 2020. Voor deze
regeling geldt: vol is vol. Per regio komen twintig
initiatieven in aanmerking voor subsidie. Meer informatie
en het aanvraagformulier vindt u op www.fryslan.frl. Zoek
op: Iepen Mienskipsfûns.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Johan Wilhelm Burgerstraat 4, 9161 BH:
Veranderen van een brandscheiding en het aanleggen van
een alarminstallatie 21-04-2020
Ballum: Kiekendiefsplek 226/227, 9162 SK: Vergroten van
de recreatiewoningen 23-04-2020
Hollum: Engelsmanhiem 33, 9161 DG: Aanbouwen aan de
recreatiewoning 28-04-2020

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Olfert Pieter Lapstraat 6, 9161 BV: Bouwen van
een kantoor en het aanbrengen van de naamaanduiding
05-06-2020

Hollum: Fenneweg 1, 9161 DB: Gevelisolatie en bouw van
fietsenberging 12-06-2020

Nes:

Wiebe Wesselspad 12, 9163 JE: Aanbouw aan
bestaande woning 12-06-2020

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.

Gewijzigde dienstverlening gemeentehuis
In het gemeentehuis werken we momenteel 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.
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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

