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Mededelingen
Geen inloopavond op 10 maart
De inloopavond met de raadsfracties van 10 maart komt te
vervallen. Wilt u iets onder de aandacht van de raad
brengen? Neem dan contact opnemen met de griffier via
telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Tweede Kamerverkiezing op 17 maart
Op woensdag 17 maart vindt de Tweede Kamerverkiezing
plaats. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen
kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar
extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

Mogelijkheden om te stemmen
▪ Stemmen in het stembureau | Op woensdag
17 maart kunt u stemmen in één van de vier
stembureaus op Ameland: dorpshuis ’t Wantij in Buren,
sporthal De Slinger in Hollum, Jaap Klaassen Hal in Nes
of het gemeentehuis in Ballum. De stembureaus zijn
open van 7.30 tot 21.00 uur en zijn toegankelijk voor
mindervaliden.
▪ Vervroegd stemmen | Vooral voor kiezers die als gevolg
van het coronavirus tot de risicogroepen behoren, is het
ook mogelijk om op maandag 15 maart of dinsdag
16 maart te stemmen in het stembureau in het
gemeentehuis in Ballum. Op 15 en 16 maart is dit
stembureau open van 7.30 tot 21.00 uur.
▪ Iemand machtigen | Heeft u coronaklachten of kunt u
om een andere reden niet naar het stembureau? Dan
kunt u iemand machtigen om uw stem uit te brengen.
Informatie over stemmen bij volmacht vindt u op de
achterzijde van uw stempas.
▪ Briefstemmen 70+ | Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen
bij deze verkiezing ook per brief stemmen. U ontvangt
alles wat u hiervoor nodig heeft uiterlijk 11 maart met
de post. We raden u aan om de stapsgewijze uitleg
aandachtig door te lezen voordat u aan de slag gaat.
Hierop staat wat u precies moet doen om uw stem per
brief uit te brengen. Uw briefstem kunt u verzenden per
post (uiterlijk 12 maart) of afgeven bij het afgiftepunt in
het gemeentehuis in Ballum (tussen 10 en 17 maart).
Stemmen die te laat binnenkomen, tellen helaas niet
mee.

Doe vooraf de gezondheidscheck
Dit jaar moet u voordat u gaat stemmen thuis een
gezondheidscheck doen. De gezondheidscheck heeft u bij uw
stempas ontvangen. Als u alle vragen met ‘nee’ kunt
beantwoorden, mag u naar het stembureau. In de
stembureaus zijn gescheiden looproutes en de stemhokjes
worden voortdurend gedesinfecteerd. U dient 1,5 meter
afstand te houden en een mondkapje te dragen. Een extra
stembureaulid leidt dit in goede banen. Zo kan iedereen
veilig stemmen.

Stempas en identiteitsbewijs meenemen
Vergeet niet om uw stempas en een geldig identiteitsbewijs
mee te nemen naar het stembureau. Voor deze verkiezing
geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar mag zijn
verlopen.
Bent u uw stempas kwijt of is deze beschadigd? Vraag dan
zo snel mogelijk een nieuwe aan bij Burgerzaken in het
gemeentehuis. Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen tot
uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur via
telefoonnummer (0519) 555 555 of
burgerzaken@ameland.nl.

Meer informatie over de verkiezing
Informatie over de coronamaatregelen in de stembureaus,
uitleg over briefstemmen en meer informatie over de
verkiezingen vindt u op de landelijke website
www.elkestemtelt.nl en op onze website
www.ameland.nl/verkiezingen.
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Bezoek gemeentehuis alleen op afspraak
Wilt u het gemeentehuis in Ballum bezoeken voor het
aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs, voor het inzien
van stukken of om een andere reden? Maak dan van te voren
telefonisch een afspraak bij het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555. Houd 1,5 meter afstand en
draag een mondkapje bij uw bezoek aan het gemeentehuis.
Vriendelijk dank voor uw medewerking!

Vacature
De gemeente Ameland is op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de functie van:

Medewerker Groenvoorziening (m/v)
36 uur per week
Voor meer informatie over deze functie verwijzen we
u graag naar www.ameland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Vragen over briefstemmen? Bel dan 0800-1351

Gemeente Ameland sluit zich aan bij
Eén tegen eenzaamheid
Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in
Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Op Ameland geeft
42% van de mensen boven de 19 jaar aan zich wel eens
eenzaam te voelen. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid
serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel
mentaal als fysiek. Dit willen we gezamenlijk doorbreken.
Daarom zette wethouder Piet IJnsen namens de gemeente
Ameland zijn handtekening onder het landelijke
actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie
van VWS. Want lokaal - in de buurt, in de straat en bij de
deur - is waar we het verschil kunnen maken.

Basisregels coronavirus voor iedereen
Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.
Blijf 1,5 meter afstand houden van mensen uit een ander
huishouden, was vaak uw handen, draag een mondkapje in
publieke binnenruimten, blijf en werk zoveel mogelijk thuis
en blijf zeker thuis bij (milde) klachten en laat u dan testen.
Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen
blijven houden. Over de coronamaatregelen en de
basisregels vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus
meer informatie. Vragen? Bel dan 0800-1351.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Fabrieksweg 32, 9161 CG: plaatsen van reclame
19-02-2021
Hollum: Bliekeduun 16, 9161 CP: uitbouw aan
recreatiewoning 24-02-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ameland doet mee aan Eén tegen eenzaamheid

Wethouder Piet IJnsen: “Zelfs in een hechte gemeenschap
als Ameland is eenzaamheid een serieus onderwerp. Samen
met anderen willen we ons op allerlei manieren inzetten om
eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Niet alleen
onder ouderen, maar ook onder andere inwoners van het
eiland die zich eenzaam voelen. De ondertekening van het
actieprogramma is daarbij de eerste stap.”
Kijk voor meer informatie op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Oproep aan hondenbezitters
Hondenpoep op de straat, in de berm of op het trapveldje is
één van de grootste ergernissen in de openbare ruimte.
Overal binnen de bebouwde kom geldt een opruimplicht. We
zien gelukkig steeds meer hondenbezitters die de poep van
hun hond opruimen, maar helaas doet nog niet iedereen dit.
We krijgen nog regelmatig meldingen van mensen die
overlast ervaren door hondenpoep in de openbare ruimte.
Daarom roepen we alle hondenbezitters wederom op om
altijd hondenpoepzakjes te gebruiken voor het opruimen van
de uitwerpselen van uw hond. Op verschillende plekken op
het eiland vindt u dispensers met deze zakjes. U kunt ook
uw eigen zakjes van huis meenemen als u uw hond gaat
uitlaten. U doet hiermee veel mensen in uw omgeving een
groot plezier!
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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

Nes: Kardinaal de Jongweg 28, 9163 JA: wijzigen van de
bestemming 05-04-2021
Nes: Kievitsweg 40, 9163 KB: bouwen van een
recreatiewoning 06-04-2021
Ballum: Camminghastraat 22, 9162 EM: verbouwen van het
restaurant 07-04-2021
Nes: Duinoord: vervangen van een elektriciteitskabel van
Duinoord-Noord naar Duinoord-Zuid 03-04-2021
Buren: Willibrordusstraat 15, 9164 KT: verbouw
kampeerboerderij tot appartementengebouw 09-04-2021
Buren: Groot Vaarwaterdobbe 13, 9164 MN: uitbreiden
recreatiewoning 09-04-2021

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.

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

