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

Wijziging uitgifteregels en
verkoopvoorwaarden woningbouwkavels en
koopwoningen gemeente Ameland
Het college van burgemeester en wethouders heeft op
19 mei 2020 de uitgifteregels en de algemene
verkoopvoorwaarden voor woningbouwkavels en
koopwoningen gewijzigd vastgesteld. Beide documenten
kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis en op www.ameland.nl onder ‘Beleid en
Regelgeving’. Wilt u meer weten over de woningbouwkavels
en koopwoningen? Neem dan contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Werkzaamheden Meester van Douwenweg
Maandag 15 juni start firma Nagtegaal, in opdracht van de
gemeente Ameland, met werkzaamheden aan de Meester
van Douwenweg in Hollum. De weg wordt voorzien van
nieuwe bestrating en is hierdoor tijdelijk niet toegankelijk
voor verkeer. De werkzaamheden duren ongeveer twee
weken. De bewoners zijn per brief geïnformeerd. Heeft u
vragen? Dan kunt u contact opnemen met firma Nagtegaal,
telefoon (0519) 554 165.

Coronavirus COVID-19
In de afgelopen week heeft de Rijksoverheid verschillende
coronamaatregelen versoepeld. Stap voor stap komt er meer
ruimte. Het blijft van belang dat een ieder zich aan de
basisregels van de Rijksoverheid houdt: handen wassen,
anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en
thuis blijven bij verkoudheidsklachten. Zo zorgen we met
elkaar ervoor dat het coronavirus onder controle blijft. Meer
informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
Heeft u vragen over het coronavirus? Bel dan naar 08001351. Voor vragen over uw eigen gezondheid belt u met de
huisarts of met GGD Fryslân, telefoon 088-2299222.

Forse inzet voor versterking
Waddeneconomie nodig
De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de
Waddeneilanden relatief groot door de eenzijdige
economische structuur van de eilanden. Daarom heeft
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden aan het Rijk
een financiële bijdrage van in totaal zo'n 38 miljoen euro
gevraagd.
Met meer dan vijf miljoen toeristen per jaar op in totaal
25.000 inwoners zijn vrijwel de gehele economie en de
gemeentelijke financiën direct of indirect afhankelijk van
het toerisme. Voor dit jaar verwacht het
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden een halvering
van het aantal toeristen ten opzichte van 2019 en voor de
langere termijn fors lagere aantallen vanwege de beperkte
capaciteit van de veerdiensten. De verwachting is ook dat
de leefbaarheid op de eilanden door de coronacrisis in
gevaar komt. Bedrijven die afhankelijk zijn van het
toerisme gaan failliet en er is onvoldoende alternatieve
werkgelegenheid op de eilanden beschikbaar. Als er niet
genoeg werk is op de eilanden, trekken gezinnen naar het
vaste land en dat heeft gevolgen voor het voortbestaan van
onder meer scholen, winkels en zorgvoorzieningen.
Twee stappen naar vernieuwing en verduurzaming
Op korte termijn vraagt Samenwerkingsverband De
Waddeneilanden uitstel of kwijtschelding van heffingen
voor getroffen bedrijven; financiële ondersteuning voor het
inrichten van de verplichte anderhalve meter economie en
compensatie van gederfde inkomsten voor de gemeenten.
Voor 2020 komt dit neer op een totaal van 20 miljoen euro.
De structurele oplossing voor de lange termijn ligt in
vernieuwing en verbreding van de economieën van de
eilanden zodat de extreme afhankelijkheid van het toerisme
vermindert. Daarvoor ligt al een pakket maatregelen klaar
uit het Programma Waddeneilanden. Het
Samenwerkingsverband Waddeneilanden vraagt het Rijk
daarvoor 14 miljoen euro beschikbaar te stellen vanaf 2021.
Met een aanvullende investering van 4 miljoen euro worden
ondernemers en kennisinstellingen gevraagd nieuwe
innovatieve concepten te ontwikkelen waardoor de
waddeneconomie verder kan versterken. Het kan daarbij
gaan om logistieke concepten, zoals duurzaam vervoer op
de eilanden en circulaire afvalverwerking, maar ook meer
mogelijkheden om op afstand vanaf een eiland te werken.
Belang van de Wadden
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden wil
overtoerisme tegen gaan en nog sterker inzetten op
kwaliteit en duurzaam toerisme in balans met natuur,
landschap en leefbaarheid. De eilanden moeten
toegankelijk zijn voor iedere inkomensgroep. De
coronacrisis maakt duidelijk dat maatregelen
onontkoombaar zijn om de economie en de leefbaarheid op
de Waddeneilanden in stand te houden.
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Vacature
De Burgemeester Walda Scholengemeenschap is met
ingang van 1 augustus 2020 op zoek naar kandidaten
voor de functie van:

Medewerker schoonmaak m/v
9 uur per week
Het volledige profiel vindt u op www.bws-ameland.nl.
Reageren kan tot 18 juni via telefoonnummer (0519)
542 066 of j.beverwijk@bws-ameland.nl.

Wegafsluiting in Nes
Vanwege bouwwerkzaamheden aan de Van der Stratenweg 7
in Nes is de Van der Stratenweg tussen de Kerkstraat en de
Marten Janszenstraat op donderdag 11 juni tussen 07.30
uur en 12.00 uur tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Vergunningen

Ontwerp-omgevingsvergunning
uitgebreide procedure Esther
Meindertsstraat 6 Buren
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland
maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a,
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het onderstaande project:
 Bouw van een appartementencomplex aan de Esther
Meindertsstraat 6 in Buren. De aanvraag
omgevingsvergunning is binnengekomen op 15
december 2017 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en
‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
Het betreft een vergunning die reeds verleend is op
14 februari 2018. Als gevolg van een uitspraak door de
rechter in een beroepszaak is de aanvraag opnieuw in
procedure gebracht en wordt nu een uitgebreide procedure
gevolgd.

Indienen zienswijze

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ameland: Badweg, Tussen Dijken, Blieneweg, Abehiem,
Kwekerij: Bouw van zeventien huurwoningen 26-05-2020
Hollum: Burenlaan 34, 9161 AV: Verharden van de oprit
27-05-2020

Hollum: Oosterlaan 20, 9161 AC: Slopen schuur en
verwijderen asbest 02-06-2020
Nes: Jan van Eijckweg 2, 9163 PB: Bouwen van een
ondergrondse vuilcontainer 04-06-2020

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: De Blieke 27, 9161 CW: Uitbreiden van de
recreatiewoning 10-07-2020
Hollum: Burenlaan 4, 9161 AK: Plaatsen van twee parasols

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning,
bijbehorende stukken en de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen kunt u schriftelijke of mondelinge
zienswijzen indienen. De ontwerpbesluiten liggen
samen met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf
donderdag 11 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli
2020. In die periode kunt u schriftelijke of
mondelinge zienswijzen indienen. Wilt u daarbij
duidelijk aangeven op welke onderdelen van het
ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft?
U kunt de stukken inzien op www.ameland.nl of
tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Ballum.
Voor meer informatie of het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met
het team Vergunningen via telefoonnummer (0519)
555 555.

10-07-2020

Nes: Hoge Eggenweg 6, 9163 JP: Verbouwen en uitbreiden
van de supermarkt en het bouwen van bergingen 15-07-2020

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.
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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

