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Mededelingen
Gemeentehuis open op afspraak
Wilt u het gemeentehuis bezoeken voor bijvoorbeeld het
aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs, voor het inzien
van stukken die ter inzage liggen of om een andere reden?
Maak dan van te voren telefonisch een afspraak bij het
Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.
Bij uw bezoek aan het gemeentehuis verzoeken we u
anderhalve meter afstand te houden en aan de balie met
pinpas te betalen.

Inschrijvings- en Toewijzingsbeleid
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland
gewijzigd vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft op
dinsdag 21 juli het besluit genomen om het Inschrijvingsen Toewijzingsbeleid van het Gemeentelijk Woningbedrijf
Ameland gewijzigd vast te stellen. Wilt u het beleid inzien?
Kijk dan op www.ameland.nl/wonen of neem contact op
met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519)
555 555.

Coronavirus COVID-19
De controle over het coronavirus die in Nederland is
bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt
alleen met de volgende basisregels die voor iedereen
blijven gelden: Houd anderhalve meter afstand, vermijd
drukke plekken, werk zoveel mogelijk thuis, was regelmatig
uw handen, schud geen handen en blijf thuis bij
verkoudheidsklachten. Zo zorgen we met elkaar ervoor dat
het coronavirus onder controle blijft.

Klachten?
Het is belangrijk dat iedereen met corona-gerelateerde
klachten zich laat testen. Zo kunnen mensen die in contact
zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en
maatregelen treffen om het virus niet verder te verspreiden.
Lees meer over testen op het coronavirus op
www.ggdfryslan.nl/coronavirus/testen-op-het-coronavirus.
Heeft u een vraag over uw gezondheid? Neem dan contact
op met uw huisarts of met GGD Fryslân: 088-2299333.

Meer informatie over het coronavirus
Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Kijk dan op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351.

IMF-subsidie voor twaalf projecten op de
Friese Waddeneilanden
In de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF)
investeert de provincie Fryslân in twaalf projecten op de
Friese eilanden. Het gaat om een bedrag van ruim
€ 178.000,-. Met deze bijdrage wordt ruim € 587.000,- op
de eilanden geïnvesteerd. Op Ameland is er vanuit het IMF
geïnvesteerd in de elektrische strandrolstoel die onlangs in
gebruik is genomen. Deze rolstoel geeft mensen met een
beperking de mogelijkheid om zelfstandig het strand op te
gaan en is voor zowel eilanders als bezoekers.
Voor de derde tender in 2020 kan vanaf maandag
7 september tot en met donderdag 1 oktober (17.00 uur)
subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Ook dan is weer
de voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren
van de leefbaarheid. Kijk voor meer informatie en
inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf.

Verkeerscontroles
In de komende tijd wordt op verschillende plekken op
Ameland gecontroleerd op verkeersovertredingen. Deze
verkeerscontroles vinden onaangekondigd en
steekproefsgewijs op het gehele eiland plaats.

Vacature
De gemeente Ameland is op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de functie van
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36 uur per week

Voor meer informatie over deze vacature kijkt u op
www.werkeninfriesland.nl/vacatures.

Rookverbod tot medio september
Nog tot en met 14 september geldt er in bossen en
natuurgebieden op Ameland, uitgezonderd het strand, een
rookverbod. Het is in deze gebieden verboden te roken en
brandende/smeulende voorwerpen te laten vallen of te
laten liggen. Dit geldt tot een afstand van dertig meter van
bossen en natuurterreinen.

Gemeente Info
De volgende Gemeente Info verschijnt op 12 augustus.

Bied uw container om 7.00 uur aan
In de maanden juli en augustus starten wij dagelijks om
7.00 uur met het inzamelen van afval. Wilt u dat uw
container met restafval, gft-afval of papier wordt geleegd?
Zorg dan dat de container op de dag van de inzameling niet
later dan 7.00 uur aan de weg staat.

Samen eten, schuif eens aan!
Op donderdag 20 augustus starten Van Smaak, Thuiszorg
Het Friese Land, Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW)
Ameland, De Plaats en Gebiedsteam Ameland met
gezamenlijke maaltijden op twee locaties op Ameland.
Inwoners van Ameland die anders alleen eten, kunnen
op 20 augustus, 27 augustus, 3 september en/of 10
september aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd in
De Toel in Nes of De Plaats in Hollum. Eet u vaak alleen? Of
wilt u graag eens iemand meenemen die alleen eet? Of bent
u mantelzorger en lijkt het u leuk om samen te eten? Dan is
dit een gezellig moment.
Inloop: 11.00 – 12.00 uur (koffie, kletsen, tafeldekken)
Eten met elkaar: 12.00 – 13.00 uur
Locatie: De Toel in Nes en De Plaats in Hollum
Kosten: Vrijwillige bijdrage
U kunt zich tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch
aanmelden bij De Toel via (0519) 542365. Per email kan
ook: detoel@scw-ameland.nl. Wilt u bij aanmelding
doorgeven:
▪ of u dieetwensen heeft;
▪ of u naar De Toel of De Plaats komt;
▪ wat uw adres en telefoonnummer zijn;
▪ op welke dag u komt: 20 augustus, 27 augustus,
3 september en/of 10 september.

Vergunningen

Sloopmelding
Ballum: Hollumerweg 18, 9162 EJ: Verwijderen van
asbesthoudende golfplaten 16-07-2020
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Kerkstraat 3, 9163 HA: Plaatsen van een naambordje
01-09-2020

Hollum: J.W. Burgerstraat 4, 9161 BH: Verandering van
een brandscheiding en het aanleggen van een
alarminstallatie 28-08-2020
Nes: Vlakte van Polet: Natuurherstel op een gedeelte van
de Vlakte van Polet 03-09-2020

Aanleg kabel
Hollum: KPN B.V.: Instemming voor het aanleggen van
een kabel ten behoeve van een openbaar elektronisch
telecommunicatienetwerk langs een tracé aan de Olfert
Pieter Lapstraat, De Hagen en de Cornelis Schellingerstraat
in Hollum 02-09-2020

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.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Willibrordusstraat 15, 9164 KT: Verbouwen van de
kampeerboerderij 17-07-2020
Nes: Strandweg 2, 9163 GM: Verbouw gedeelte
bedrijfsgebouw tot personeelshuisvesting 17-07-2020
Hollum: Fabrieksweg, 9161 CG: Bouwen van een
bedrijfspand 17-07-2020
Ballum: Velduilhoek 208, 9162 EZ: Bouwen van een
recreatiewoning 17-07-2020
Ballum: Camminghastraat 16, 9162 EM: Verbouwen
speelboerderij tot hotelaccommodatie 20-07-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.
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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

