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Mededelingen
Stap voor stap coronamaatregelen
versoepelen
Op woensdag 6 mei kondigde het kabinet versoepelingen
van de coronamaatregelen aan voor de komende maanden.
Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in
de buurt. Anderhalve meter afstand houden, handen wassen
en thuis blijven bij verkoudheidsklachten blijft gelden.
Verder roept het kabinet op om drukte te vermijden.
Worden er weer veel mensen ziek? Dan gaan de stappen
hieronder later in.

Wat doet de gemeente voor ondernemers?
Veel Amelander ondernemers hebben het zwaar als gevolg
van de coronamaatregelen. De gemeente luistert, denkt
mee en spreekt regelmatig (online) met ondernemers en
vertegenwoordigende organisaties, zoals Ondernemers
Platform Ameland, Koninklijke Horeca Nederland (afdeling
Ameland), VVV Ameland, Vereniging van Groepsverblijven,
alle campings en recreatieparken, de Verenigde
Fietsverhuurders, de Vereniging van Particuliere
Verhuurders Ameland en de Rabobank. Onderwerpen van
gesprek zijn allereerst de zorgen van ondernemers. Ook
wordt gesproken over de toekomst en over ideeën voor de
anderhalve-metereconomie op Ameland.
De Waddengemeenten hebben op 23 april een brief
gestuurd naar Staatssecretaris Mona Keijzer van
Economische Zaken en Klimaat, om aandacht te vragen voor
de specifieke situatie van de Waddeneilanden. Deze brief is
mede ondertekend door gedeputeerde Avina Fokkens van de
provincie Fryslân. In die brief wordt gepleit voor een
noodfonds, omdat de eilanden onevenredig hard worden
getroffen door het wegblijven van toeristen. Inmiddels zijn
er ook gesprekken geweest met twee Kamerleden, Thierry
Aartsen en Aukje de Vries (beiden VVD). De foto toont een
beeld van de online vergadering. In de Tweede Kamer zijn
schriftelijke vragen gesteld over de nijpende situatie op de
Waddeneilanden.

Hulp nodig als ondernemer?
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.

Getroffen ondernemers kunnen een beroep doen op de
TOZO-regeling die voor Ameland wordt uitgevoerd door het
Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) in Leeuwarden.
Daarnaast kunnen ondernemers in veel gevallen
gebruikmaken van de regelingen van de Rijksoverheid. Op
Ameland is uitstel van gemeentelijke belastingen mogelijk.
De banken bieden onder voorwaarden de mogelijkheden
voor extra krediet of uitstel van lopende
aflossingsverplichtingen. Meer informatie bij Harmen
Wijnberg via telefoonnummer (0519) 555 555.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis in Ballum is gesloten op donderdag
21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei. Voor het
melden van een overlijden of een geboorte kunt u alleen op
vrijdag 22 mei tussen 10.00 en 11.00 uur bellen naar
telefoonnummer 06-29575765.

Waddencampus krijgt bijdrage
Waddenfonds
Eind april heeft het Waddenfonds aan de Waddencampus
een subsidie toegekend van 50.000 euro vanuit het Budget
Lokale Innovatie. Dit betekent dat de Waddencampus nu
samen met het ondernemersplatform, de Amelander Energie
Coöperatie, stichting Amelands Produkt, Stichting
Amelander Musea, EnTranCe en Van Hall Larenstein (de
laatste nog onder voorbehoud) gaan werken aan het project
‘Waddencampus 2.0 - onmisbare motor voor circulair
Ameland’.
Belangrijke doelstellingen binnen dit project zijn
organisatorisch en inhoudelijk: enerzijds het
verzelfstandigen van de Waddencampus en anderzijds het
uitvoeren van een eiland-brede grondstoffenstroomanalyse,
als basis voor een programma circulaire economie. Eerder
hebben de samenwerkende partners van de Waddencampus
al een bijdrage voor dit project ontvangen vanuit het Iepen
Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. De inbreng van de
gemeente in dit project bestaat uit cofinanciering en inzet
van medewerkers. Met de genoemde partijen werkt de
Waddencampus nu ook aan een meerjarig
onderzoeksprogramma op het gebied van circulaire
economie. Ondanks de coronacrisis, die ook de
Waddencampus voor extra uitdagingen stelt, gaan de
projecten gewoon door, eventueel met een iets aangepaste
planning.

Wie verdient volgend jaar een lintje?
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.

Vergunningen
Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Nes: Rixt van Doniastraat 1, 9163 GP: Vervangen van de
reclame 11-06-2020

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor deze aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
is 19 juni 2020.
Nes: Hoge Eggenweg 6, 9163 JP: Verbouwen en uitbreiden
van de supermarkt en het bouwen van bergingen

Uitwegmelding
Hollum: Westerlaan 4 en 4a, 9161 AP: Aanleggen van een
uitweg naar het perceel van de woningen 13-06-2020

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.

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.
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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

