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Mededelingen
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!

Nog een week en dan is de Tweede Kamerverkiezing. Dit jaar
gaat dit vanwege het coronavirus net even anders dan u
gewend bent. Als u zich gezond voelt, kunt u op woensdag
17 maart tussen 7.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen in
één van de vier stembureaus op Ameland. Alle stembureaus
zijn toegankelijk voor mindervaliden.
▪ Gemeentehuis, Jelmeraweg 1, Ballum
▪ Dorpshuis ’t Wantij, Binnenweg 15, Buren
▪ Sporthal De Slinger, Oranjeweg 30b, Hollum
▪ Jaap Klaassen Hal, Schoolstraat 6, Nes

Anderhalvemeter-economie op Ameland

Gaat u stemmen in het stembureau?

Bezoek gemeentehuis alleen op afspraak

Net als afgelopen seizoen wil het college in verband met de
coronacrisis ruimte bieden aan groepsverblijven en
horecabedrijven. Groepsverblijven mogen hun bedrijf
gebruiken voor ‘losse’ verhuur, bijvoorbeeld kamerverhuur of
bed-and-breakfast. Daarnaast mogen groepsverblijven hun
speelterrein gebruiken voor het plaatsen van
kampeermiddelen. Horecabedrijven mogen tijdelijk hun
terras uitbreiden buiten de normaal vergunde situatie. Het
college heeft twee beleidsregels vastgesteld die hieronder
bekend worden gemaakt. De maatregelen passen binnen de
uitgangspunten van het college om een gastvrije gemeente
te zijn, waarbij uitvoering wordt gegeven aan de
anderhalvemeter-economie. De veiligheid voor onze gasten
en onze inwoners staat daarbij voorop.

Bekendmaking beleidsregel tijdelijk afwijkend
gebruik groepsaccommodaties
Het college heeft op 9 februari 2021 de beleidsregel
‘tijdelijk gedogen afwijkend gebruik groepsaccommodaties’
vastgesteld. U kunt een verzoek afwijkend gebruik indienen
via info@ameland.nl, onder vermelding van ‘aanvraag
tijdelijk afwijkend gebruik groepsaccommodatie’. Heeft u
vragen? Dan is het Klant Contact Centrum van de gemeente
Ameland bereikbaar via (0519) 555 555. Op www.ameland.nl
kunt u de beleidsregel met de bijbehorende voorwaarden
vinden.

Bekendmaking tijdelijke verruiming terrassen en
sluitingstijden horeca
Het college heeft op 9 februari 2021 de beleidsregel
‘tijdelijke verruiming terrassen’ vastgesteld. U kunt plannen
voor het verruimen van terrassen indienen via
info@ameland.nl, onder vermelding van ‘aanvraag tijdelijke
verruiming terrassen’. Heeft u vragen? Neem dan contact op
met het Klant Contact Centrum via (0519) 555 555.
Binnenkort kunt u op www.ameland.nl de beleidsregel met
de voorwaarden voor tijdelijke terrasverruiming vinden.

Afstemming met de omgeving
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Volgende week: Tweede Kamerverkiezing

Voor alle maatwerkmaatregelen geldt dat de leefbaarheid
niet in het gedrang mag komen. Afstemming met de
(directe) omgeving is dan ook belangrijk. Dit is een
verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. Uitgangspunt
bij alle maatregelen blijft dat de geldende noodverordening,
de brancheprotocollen en de RIVM-richtlijnen worden
nageleefd en dat veiligheid en openbare orde gehandhaafd
blijven.

Dan moet u eerst thuis een gezondheidscheck doen. Deze
vragen heeft u ontvangen bij uw stempas. Als u alle vragen
met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stembureau.
Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee en draag een
mondkapje. In de stembureaus zijn extra maatregelen
getroffen zodat u op een veilige manier kunt stemmen.

Voelt u zich kwetsbaar of valt u in een risicogroep
als het om het coronavirus gaat?
Dan kunt u ook op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart
stemmen. Hiervoor is het stembureau in het gemeentehuis
aan de Jelmeraweg 1 in Ballum speciaal geopend op 15 en
16 maart van 7.30 tot 21.00 uur.

Heeft u op de dag van de verkiezing
coronaklachten of kunt u om een andere reden
niet zelf naar het stembureau?
Dan kunt u iemand machtigen om uw stem uit te brengen.
Op de stempas leest u hoe dit werkt. Ook op
www.ameland.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over
het stemmen bij volmacht.

Bent u 70 jaar of ouder?
Dan mag u ook gebruikmaken van de briefstembescheiden
dat u thuis heeft ontvangen. Met het briefstembiljet kunt u
uw stem per brief uitbrengen, zodat u niet naar het
stembureau hoeft. U leest in de stapsgewijze uitleg hoe dit
precies werkt. Uw briefstem moet u uiterlijk vrijdag 12
maart verzenden per post of uiterlijk woensdag 17 maart
afgeven bij het afgiftepunt in het gemeentehuis in Ballum.
Op www.elkestemtelt.nl vindt u een instructiefilmpje en
uitleg over stemmen per brief. Heeft u vragen? Bel dan naar
0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Bent u uw stempas kwijt?
Dan kunt u tot vrijdag 12 maart 17.00 uur een vervangende
stempas aanvragen in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u
een afspraak maken via telefoonnummer (0519) 555 555.

Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kunt u tot vrijdag 12
maart 17.00 uur aanvragen in het gemeentehuis.
Meer informatie over deze verkiezing vindt u op
www.ameland.nl/verkiezingen en www.elkestemtelt.nl. Heeft
u vragen? Bel (0519) 555 555 of mail naar
burgerzaken@ameland.nl.

Telling Tweede Kamerverkiezing
De stemmen die op 17 maart zijn uitgebracht, worden vanaf
21.00 uur geteld. Deze tellingen zijn openbaar en vinden
zoals gebruikelijk plaats in de stembureaus. De stemmen die
zijn uitgebracht op 15 en 16 maart en de briefstemmen
worden op 17 maart geteld in de hal van het gemeentehuis
in Ballum. Deze openbare telling vindt plaats vanaf 19.00
uur. De stemtotalen per partij worden na 21.00 uur bekend
gemaakt.

Goed idee of plan voor Ameland?
Het bruist op de Waddeneilanden van de initiatieven en
ideeën die de leefbaarheid op de eilanden kunnen
versterken. Voor het realiseren van een initiatief is soms
geld, kunde of kennis nodig. Het Iepen Mienskipsfûns (IMF)
heeft nieuwe mogelijkheden die eilandbewoners hierbij
kunnen helpen. Daarnaast kan Doarpswurk op verschillende
manieren ondersteuning bieden bij het realiseren van
initiatieven. Streekwerk Waddeneilanden en Doarpswurk
vertellen u daar graag meer over in een webinar op
woensdag 24 maart om 19.30 uur. Meer weten? Kijk dan op
www.doarpswurk.nl. In de agenda vindt u meer informatie
over het webinar. Heeft u vragen? Neem dan contact op
via info@doarpswurk.frl of telefoonnummer 0566-625010.

Afsluiting Westerpad
Vanaf 17 maart is het Westerpad afgesloten in verband met
herstelwerkzaamheden en het aanbrengen van een nieuw
fietspad. De verwachting is dat het pad voor fietsers en
vergunninghouders op 23 april weer toegankelijk is.

Geen collecte Jantje Beton
Deze week wordt op Ameland niet gecollecteerd voor het
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton.

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
Geaccepteerde melding
Uitwegmelding
Ameland: het aanleggen van een uitweg naar het perceel
van de gebouwde gemeentelijke huurwoningen aan de
Tussen Dijken 2a en Tussen Dijken 4, Badweg 4, Badweg 4a,
Badweg 6, Badweg 8, Badweg 8a en Badweg 10 in Hollum
op Ameland en het aanleggen van een uitweg naar het
perceel van de twee nog nieuw te bouwen gemeentelijke
huurwoningen aan het Abehiem 1 en Abehiem 1a in Ballum
op Ameland 09-04-2021

Verleende vergunning

Eilandinitiatieven

Oproep aan paardeneigenaren
Net als hondenpoep is paardenpoep op de weg één van de
grootste ergernissen in de openbare ruimte. De laatste tijd
ontvangen we van inwoners weer geregeld meldingen van
ergernis en overlast door paardenpoep op de straat. Ruiters,
menners en koetsiers mogen volgens de verkeersregels niet
op fiets- en wandelpaden rijden. Toch worden ook hier soms
uitwerpselen van paarden aangetroffen. Als eigenaar van
een paard en als ruiter moet u zich uiteraard aan de
verkeersregels houden en moet u de uitwerpselen van uw
paard op de openbare weg meteen verwijderen. We roepen u
op om hierin uw verantwoordelijkheid te nemen. Dit
voorkomt ergernis en overlast en u doet hiermee veel
mensen op het eiland 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

Omgevingsvergunning
Buren: Tiemanshiem 15, 9164 JG: bouwen van een woning
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

