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Mededelingen
Openbare raadsvergadering op 25 mei
De openbare raadsvergadering van 25 mei wordt gehouden
met beperkende maatregelen en zonder publiek. De
vergadering begint om 19.30 en kunt u rechtstreeks
beluisteren via de LOA. Wij verzoeken u www.ameland.nl te
raadplegen voor de stand van zaken met betrekking tot
deze vergadering.

Voorlopige agenda

1. Opening en mededelingen
2. Definitief vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor de raad tot en met 13 mei
2020
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20 april
2020
5. Voorstel inzake overdracht in erfpacht gebouwen aan
Stichting Amelander Musea
6. Voorstel inzake jaarverslag Leerplicht 2019
7. Voorstel inzake rapport Rekenkamercommissie
De Waddeneilanden inzake “Doorwerking rapport
Evenementenvergunning”
8. Voorstel inzake meerjarenbegroting bestuurscommissie
Openbaar Primair Onderwijs gemeente Ameland 2020–
2024
9. Voorstel inzake begroting samenwerkingsverband
De Waddeneilanden 2021
10. Voorstel inzake financiële stukken Veiligheidsregio
Fryslân
11. Sluiting
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

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.

Gemeentehuis geopend op afspraak
In het gemeentehuis werken we momenteel uitsluitend op
afspraak. Voor een bezoek aan het gemeentehuis maakt u
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.

Gewijzigde openingstijden milieustraat
De milieustraat is gesloten op donderdag 21 mei
(Hemelvaartsdag).

Gewijzigde afvalinzameling Hemelvaart
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Het GFT-afval in Hollum en Ballum wordt op woensdag
20 mei ingezameld.

Wat is uw ervaring met de Wmo of de
Jeugdwet?
De gemeente Ameland doet onderzoek naar ervaringen van
inwoners die hulp en ondersteuning ontvangen op grond
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de
Jeugdwet. We gebruiken de uitkomsten om de zorg en
ondersteuning te verbeteren.
Onderzoeksbureau ZorgfocuZ voert het onderzoek uit. Eind
april hebben de inwoners die in 2019 gebruik hebben
gemaakt van ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet
een vragenlijst ontvangen. De vragenlijst kunt u invullen
en retourneren naar ZorgfocuZ. ZorgfocuZ zorgt ervoor dat
uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. Heeft u
de vragenlijst nog niet ingevuld? U heeft nog tot en met 29
mei de tijd. Wij danken u bij voorbaat voor uw
medewerking.

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.
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.

Bezorger Gemeente Info in Hollum
gezocht
Voor het bezorgen van het wekelijkse
informatieblad van de gemeente Ameland zoeken wij
een enthousiaste bezorger(s) voor een wijk in Hollum
(285 bezorgadressen). Bezorging op dinsdag.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Beijaard Distributie, tel. 06-308 806 08.

Coronavirus COVID-19
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.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Burenlaan 4, 9161 AK: Plaatsen van twee
parasols 0 6-05-2020

Ballum: Nesserweg 13, 9162 ES: Bouwen van een carport
0 8-05-2020

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Oranjeweg 10, 9161 CC: Plaatsen van zon- en
regenwering systeem 1 9 -06-2020
Hollum: Engelsmanhiem 33, 9161 DG: Aanbouw aan
recreatiewoning 2 3 -06-2020
Buren: Noordwal, 9164: Bouwen van een woning
2 4-06-2020

Kabels en leidingen
Nes: Liander Infra N.V.: Vergunning voor het leggen van

een elektriciteitskabel (hoofdkabel) op een tracé langs de
Molenweg in Nes op Ameland 2 6 -06-2020
Nes: Liander Infra N.V.: Vergunning voor het leggen van
een elektriciteitskabel (hoofdkabel) op een tracé langs de
Klaas Goumaweg in Nes op Ameland 2 6 -06-2020

Sloopmelding
Hollum: Badweg 17, 9161 AT: Verwijderen van asbest
1 1-05-2020

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

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
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 0 8 00-1351. Voor vragen over uw eigen
gezondheid belt u met de huisarts of met GGD Fryslân,
telefoonnummer 088-2299222.
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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

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.

Op eningstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
8.30 – 12.00 en 13.30 - 16.00

