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Mededelingen
Openbare raadscommissievergadering
Op maandag 8 juni is er een openbare
raadscommissievergadering om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis in Ballum. Deze raadsvergadering is
zonder publiek, in verband met de richtlijnen van het RIVM.
U kunt de vergadering live volgen via de LOA.

Voorlopige agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen
Definitief vaststellen van de agenda
Vragenhalfuurtje aan het college van burgemeester en
wethouders
5. Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 11
mei 2020
6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Oranjeweg
42-42b te Hollum
7. Voorstel inzake krediet plaatsing en overname
ondergrondse containers
8. Voorstel inzake jaarverslag gemeente Ameland 2019
9. Voorstel inzake conceptbegroting 2021 (inclusief
meerjarenraming) en jaarrekening 2019 Hûs en Hiem
10. Voorstel inzake conceptbegroting FUMO 2021
11. Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband
De Waddeneilanden
12. Sluiting

Versoepelingen coronamaatregelen
De planning voor de versoepelingen van de
coronamaatregelen in Nederland blijft op hoofdlijnen van
kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei besloten.
Per 1 juni worden in Nederland opnieuw enkele
maatregelen versoepeld, onder meer voor groepen, horeca,
onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven
van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand
houden, drukte vermijden en thuis blijven bij klachten. Als
de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe
versoepelingen. Alle informatie staat op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

De actuele agenda en de vergaderstukken vindt u op
www.ameland.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met
de griffier via telefoonnummer (0519) 555 555 of
jmetz@ameland.nl.

Inloopavond op 17 juni gaat niet door
De inloopavond met de raadsfracties op 17 juni komt te
vervallen. Wilt u één of meerdere fracties spreken via
telefoon (of e-mail)? Dan kunt u een afspraak maken bij de
griffier via jmetz@ameland.nl of (0519) 555 555.

Bevrijding Ameland 75 jaar geleden
3 juni 1945: de dag dat uiteindelijk ook Ameland werd
bevrijd, als één van de laatste gebieden van Nederland. Dat
is nu 75 jaar geleden. Uiteraard was het de bedoeling om
driekwart eeuw vrijheid feestelijk te vieren op Ameland.
Helaas is dit door de coronamaatregelen niet mogelijk. Wel
wappert overal op Ameland in de periode van 6 mei tot en
met 3 juni de speciale bevrijdingsvlag.
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Burgemeester Leo Pieter Stoel vindt het van belang om stil
te staan bij de bevrijding en bij de waarde van een leven in
vrijheid. Burgemeester Leo Pieter Stoel: “3 juni is een
heugelijke dag voor Ameland. De dag dat Ameland eindelijk
bevrijd werd van de Duitsers. Vrijheid. Het klinkt zo
vanzelfsprekend, maar dat was het op 3 juni 1945 niet en
nu nog steeds niet. Vrijheid geeft het door!” Over vrijheid
sprak de burgemeester ook met Eva Mosterman uit Buren
(leerling groep 8 en Fries voorleeskampioen in 2019). Van
het gesprek is een kort filmpje gemaakt dat vanaf 3 juni
onder meer te zien is op de website van de gemeente:
www.ameland.nl.

Heeft u 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, telefoon
088-2299222.

Basisonderwijs en kinderopvang terug
naar normaal
Op maandag 8 juni gaan het basisonderwijs, de
kinderopvang en de buitenschoolse opvang weer volledig
open. Vanaf die datum kunnen alle kinderen weer op hun
normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee
stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen
bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt.
Met het opstarten van de scholen en de kinderopvang zal
ook de vraag naar opvang van kinderen in kwetsbare
situaties afnemen. De gemeente levert hier samen met de
basisscholen en kinderopvangorganisaties altijd maatwerk.
Wanneer er na 8 juni toch behoefte is aan opvang van
kwetsbare kinderen, dan kunt u hierover contact opnemen
met het gebiedsteam van de gemeente Ameland, telefoon
(0519) 555 555.

De Ping-consulent helpt bij uw financiën
Heeft u moeite met de administratie van uw financiën?
Of heeft u schulden? Onze consulent van Ping (persoonlijk
financieel advies) kan u helpen. De Ping-consulent, Berend
Veen, is iedere eerste woensdag van de maand op Ameland
en kan u ondersteunen bij het opzetten van een goede
privéadministratie, het aanvragen van
inkomensondersteunende regelingen of het regelen van
schuldhulpverlening. Op woensdag 3 juni kunt u bij de
Ping-consulent terecht in het gemeentehuis.

Buren geeft Energie: uitstel is geen afstel
Eind februari ging de actie Buren geeft Energie vliegend
van start. In zeer korte tijd maakten vrijwilligers en
studenten warmtebeeld-opnamen van vrijwel alle woningen.
In het dorp werden ook vragenlijsten bezorgd, waarvan in
de eerste weken meteen al de helft ingevuld retour kwam.
De volgende stap zou zijn dat alle bewoners een rapportje
zouden ontvangen met de warmtebeelden en een set van
twaalf energiezuinige LED-lampen om in huis te gebruiken.
Daarbij zouden dan ook de ontbrekende vragenlijsten
opgehaald kunnen worden.
Het Covid-19 virus gooide flink roet in het eten. De
warmtebeeld-rapportjes liggen klaar en de LED-lampen ook.
Die komen er zeker aan, maar later dan gepland. Uitstel is
geen afstel! In overleg met Dorpsbelang Buren wordt
gepland wanneer de actie weer opgepakt kan worden.
Mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld,
kunnen dat nog steeds doen; heel graag zelfs. Dat gaat het
gemakkelijkst online, via de website www.menti.com. Voer
de cijfercode 91 26 78 in en u wordt vanzelf door de vragen
geleid. Wilt u de vragen op papier invullen en bent u uw
vragenlijst kwijt? Bel dan met de gemeente: (0519) 555
555.

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 er vertrouwelijk mee om.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen

Subsidie voor kleine initiatieven op de
Waddeneilanden

Omgevingsvergunningen
Hollum: Tussen Dijken 11, 9161 BL: Aanbouwen aan de

Op Ameland is het project ‘Zomaar op de stoep’ gestart.
Vrijwilligers brengen een attentie naar ouderen, bieden een
luisterend oor of verwijzen door naar welzijnsorganisaties.
Op Terschelling worden ouderen dankzij de subsidie verrast
met een maaltijd, die bezorgd wordt door een plaatselijk
restaurant. Er is ruimte om meer van dergelijke kleine
initiatieven te steunen op de Waddeneilanden. Inwoners
kunnen hun idee tot 1 december 2020 indienen. Op
www.fryslan.frl/imf is meer informatie te vinden.
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Het onderzoek naar de toekomst van het basisonderwijs in
Ballum en Hollum gaat door, maar wordt uitgesteld tot na
de zomervakantie. Ouders van de leerlingen van de
basisscholen in Ballum en Hollum krijgen dan de
gelegenheid om informatie te vragen en te delen; mogelijk
tijdens informatieavonden of op een andere manier.
Vervolgens wordt er een enquête gehouden over de huidige
en toekomstige keuzes voor het basisonderwijs aan de
westkant van Ameland. Informatie over het onderzoek vindt
u op www.onderzoekameland.nl.

In Nes, Ballum en Hollum gaat deze actie na de zomer van
start. Dus inclusief warmtescans, LED-lampen en vragenlijst.

Inwoners van de Waddeneilanden die een goed idee hebben
om elkaar tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te
steken, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Per initiatief is
€500 beschikbaar vanuit het Iepen Mienskipsfûns.
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Onderzoek toekomst basisonderwijs

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

woning 20-05-2020
Hollum: Engelsmanhiem 60, 9161 DG: Aanbouwen van een
berging 21-05-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

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

