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Mededelingen
Informatiebijeenkomst woningbouw
Ameland
Op dinsdag 20 oktober om 19.30 uur vindt in Ons Hol in
Hollum een informatieavond plaats voor mensen die
belangstelling hebben voor een bouwkavel of koopwoning
op Ameland. Bij deze bijeenkomst kunnen we, in verband
met de coronamaatregelen, maximaal 20 gasten ontvangen.
Wilt u graag bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Dan dient u
zich aan te melden via info@ameland.nl. Ook is de
bijeenkomst te volgen via een livestream. De
livestreamknop vindt u op 20 oktober op de homepage van
de gemeente Ameland: www.ameland.nl.

Basisregels coronavirus voor iedereen
Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.
▪ Klachten? Laat u testen en blijf thuis tot u de uitslag
heeft ontvangen;
▪ Houd anderhalve meter afstand tot anderen;
▪ Was vaak uw handen;
▪ Hoest en nies in uw elleboog;
▪ Werk thuis, behalve als het echt niet anders kan;
▪ Ga weg als het druk is;
▪ Dringend advies: Draag een mondkapje in publieke
binnenruimtes.
Voor meer informatie over het coronavirus Covid-19 kijkt u
op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of belt u 0800-1351.

Gemeente Ameland roept noodlijdende
bedrijven op zich te melden
Uit onderzoek blijkt dat noodlijdende bedrijven in Friesland
het minst vaak een beroep doen op
ondersteuningsregelingen van het rijk. Op Ameland lijken
vooral bedrijven die afhankelijk zijn van de groepenmarkt
zwaar getroffen. De gemeente Ameland roept alle
noodlijdende bedrijven nadrukkelijk op om zich te melden,
zodat er onderzocht kan worden of en op welke manier er
steun kan worden geboden.
De afgelopen maanden is vanuit de gemeente met
Amelander ondernemers meegedacht over oplossingen
binnen de anderhalve meter economie. Hierover zijn veel
gesprekken gevoerd met ondernemers en betrokken partijen.
De gemeentelijke belastingen voor ondernemers zijn
uitgesteld. De horeca mocht tijdelijk hun terrassen
uitbreiden en openingstijden verruimen. Groepsverblijven
mochten in afstemming met hun omgeving hun
accommodatie tijdelijk omvormen tot een minicamping of
B&B. Ook helpt de gemeente bij het aanvragen van een
tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig
ondernemers en eventuele kredietaanvragen.
De gemeente kan geen directe inkomenssteun verschaffen,
maar kan u wel helpen bij het vinden van de juiste
regelingen. Heeft u behoefte aan extra informatie over
ondersteuningsregelingen of wilt u de mogelijkheden
doornemen? Dan kunt u contact opnemen met Harmen
Wijnberg via telefoonnummer (0519) 555 555.

Geen collecte HandicapNL
De collecte van HandicapNL die van maandag 12 oktober
tot en met zaterdag 17 oktober op Ameland zou
plaatsvinden, gaat niet door.
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Vanwege een Verkeersveiligheidsdag voor basisscholen is de
Kardinaal De Jongweg in Nes, ter hoogte van De Tuun tot
het fietspad ten oosten van de begraafplaats, op vrijdag 23
oktober van 8.30 tot 10.30 uur afgesloten voor verkeer.

Basisregels coronavirus voor iedereen

Vervolg: Samen eten, schuif eens aan
Eet u vaak alleen? Of wilt u graag eens iemand meenemen
die alleen eet? U bent hartelijk welkom bij de gezamenlijke
maaltijden voor inwoners van Ameland die anders alleen
eten. De maaltijden zijn een initiatief van Van Smaak,
Thuiszorg Het Friese Land, Stichting Sociaal Cultureel Werk
(SCW) Ameland, De Plaats en Gebiedsteam Ameland. Ze
vinden in oktober, november en december afwisselend
plaats in Hollum en Nes. De inloop is tussen 11.00 en
12.00 uur (koffie, kletsen, tafeldekken) en tussen 12.00 en
13.00 wordt er gezamenlijk gegeten.
Aanmelden kan minimaal vijf dagen van tevoren via
telefoonnummer (0519) 542365 of detoel@scw-ameland.nl.
Bij uw aanmelding graag uw naam en telefoonnummer
opgeven, of u dieetwensen heeft en op welke dag(en) u
komt:
De Plaats, Hollum: 22 oktober en 3 december
De Toel, Nes: 15 oktober, 29 oktober, 12 november,
26 november en 10 december
Ons Hol, Hollum: 5 november en 19 november
Kosten: € 7,50 per keer. Als u vijf keer aanschuift: € 5,00
per keer.

Verkeerscontroles
Bij verkeersovertredingen die enige tijd geleden tijdens de
verkeerscontroles op Ameland zijn geconstateerd, zijn
slechts waarschuwingen gegeven. Graag wijzen we u er
nogmaals op dat er meer verkeerscontroles volgen. Bij de
volgende controles zullen de handhavers overgaan op het
uitdelen van een verkeersboete als zij een overtreding
constateren.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Westerlaan 10 en 10a: 9161 AP: Verbouw tot

Gedoogbeschikking schuilgelegenheid voor dieren
Hollum: Oranjeweg, kadastraal bekend gemeente Ballum,
sectie H, nr 15: Plaatsen van een schutstal 18-11-2020
Hollum: Verbindingsweg, kadastraal bekend gemeente
Ballum, sectie G, nr 1514: Plaatsen van een schutstal
18-11-2020

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.

twee woonhuizen en appartement 30-09-2020
Hollum: Cornelis Bruinpad 6, 9161 BC: Vervangen
recreatiewoning 29-09-2020
Hollum: Fabrieksweg 3, 9161 CG: Plaatsen nieuwe kap op
woning 03-10-2020
Buren: Bosrand 106, 9164 LH: Nieuwbouwen van een
recreatiewoning 05-10-2020
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Sloopmelding
Nes: Kardinaal de Jongweg 22, 9163 JA: Verwijderen van
asbest 25-09-2020
Tegen de melding is geen bezwaar mogelijk. De melding is
geaccepteerd op de datum die bij de melding staat.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Duinen nabij Oranjeweg: Opruimen van drie
stortgaten en het tijdelijk aanleggen van een weg door de
duinen aan de Oranjeweg in Hollum 14-11-2020
Nes: Jan van Eijckweg 2, 9163 PB: Bouwen van
ondergrondse vuilcontainers 14-11-2020
Ameland: Waddenzee Bornrif: Realiseren van een tidalkite
17-11-2020

Buren: Tiemen Boelensweg 11, 9164 KP: Uitbreiden van
een groepsaccommodatie 20-11-2020
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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

