e

Mededelingen
Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 2 april (Goede
Vrijdag) en maandag 5 april (Tweede Paasdag).

Gewijzigde openingstijden milieustraat
De milieustraat is gesloten op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
en maandag 5 april (Tweede Paasdag).

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!

Nieuwe vaccinatieronde op Ameland
Op maandag 22 maart was het de beurt aan inwoners van
65 jaar tot 75 jaar voor een eerste vaccinatie tegen het
coronavirus. De inwoners van 75 jaar en ouder en de
zorgmedewerkers van Ameland kregen hun tweede vaccinatie
op dinsdag 23 maart. Op deze dagen werden in de sporthal
in Hollum in totaal circa 1000 mensen gevaccineerd.
Burgemeester Leo Pieter Stoel zag dat alles vlekkeloos
verliep: “De GGD, huisartsen, Thuiszorg het Friese Land,
Zorgcoöperatie Ameland en de gemeente zijn inmiddels
goed op elkaar ingespeeld. Het is mooi om te zien hoeveel
mensen zich inzetten om onze inwoners zo snel mogelijk te
vaccineren, hartelijk dank daarvoor aan een ieder die
daaraan heeft bijgedragen.”
De volgende vaccinatieronde op Ameland vindt over vier
weken plaats.

Vacature
De gemeente Ameland is op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de functie van Algemeen Medewerker
Buitendienst / Chauffeur m/v voor 36 uur per week. Kijk
voor meer informatie op www.ameland.nl. Reageren kan nog
tot donderdag 1 april.

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK) vastgesteld
Het college heeft op 9 maart 2021 de Beleidsregels
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
gemeente Ameland vastgesteld. Deze beleidsregels treden in
werking na bekendmaking en met terugwerkende kracht met
ingang van 1 januari 2021. Ze vervallen op 1 juli 2021.
Heeft u weinig inkomen door de coronamaatregelen en
daardoor problemen om uw vaste woonlasten te betalen?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een TONK-uitkering.
Dit is tijdelijke financiële ondersteuning (bijzondere
bijstand) voor het betalen van uw vaste woonlasten. De
TONK-uitkering is uitsluitend voor inwoners die door de
coronamaatregelen hun hypotheek of huur niet meer kunnen
betalen en daarnaast aan enkele andere voorwaarden
voldoen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Harmen Wijnberg
(Sociale Zaken) of het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555. U vindt de beleidsregels
met de bijbehorende voorwaarden op www.ameland.nl. Op
deze website kunt u ook terecht voor meer informatie over
(de aanvraagprocedure voor) de TONK-uitkering en het
aanvraagformulier. Via Harmen Wijnberg kunt u ook een
papieren aanvraagformulier opvragen.

Meetwerkzaamheden op Ameland
Elke Nederlandse gemeente is wettelijk verplicht de
topografische kaart van haar grondgebied actueel te houden.
Een actuele kaart is namelijk van belang voor het beheer
van de openbare ruimte en het waarborgen van de veiligheid.
Nauwkeurige gegevens zijn daartoe essentieel. Namens de
gemeente Ameland zal een landmeter van de gemeente
Leeuwarden hiervoor op woensdag 7 april landmeetkundige
metingen verrichten op Ameland. De metingen worden
uitgevoerd in verband met wijzigingen die zijn opgetreden
op, of in de directe nabijheid, van een perceel. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan de bouw of verbouw van een
pand.
Voor aanvang van het veldwerk vraagt de landmeter toegang
tot het perceel om de noodzakelijke metingen te kunnen
verrichten.
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Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer
Wilfred Schoo van de gemeente Leeuwarden via
telefoonnummer 058-7505595 of via geo@leeuwarden.nl.

Samen eten, schuif eens aan!
Gebiedsteam Ameland, Van Smaak, Team Thuiszorg,
Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW) Ameland en De Plaats
organiseren weer gezamenlijke maaltijden. Inwoners van
Ameland die anders alleen eten, kunnen op de donderdagen
in april aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd in De
Toel in Nes of De Plaats in Hollum. Eet u vaak alleen? 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.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Slattendijksweg, sectie F, nummer 143: nieuwbouwen
van een schuur 24-03-2021
Ballum: Gerrit Kosterweg 1, 9162 EN: bouwen van een
tuinhuis 24-03-2021

1 april: De Toel en De Plaats
8 april: De Plaats
15 april: De Toel
22 april: De Plaats
29 april: De Toel

U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij staat.

Inloop: 11.00 – 12.00 uur (koffie, kletsen, tafeldekken)
Eten:
12.00 – 13.00 uur
Kosten: eigen bijdrage tussen €5,00 en €7,50 per keer

Omgevingsvergunning

Verleende vergunningen

Tot vijf dagen van te voren kunt u zich aanmelden bij
De Toel via telefoonnummer (0519) 542 365 of detoel@scwameland.nl. Bij aanmelding graag uw naam, adres en
telefoonnummer doorgeven en daarnaast of u dieetwensen
heeft of u naar De Toel of De Plaats komt en op welke
dag(en) u komt.

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.

Ballum: Roosduinen: het aanleggen van een
elektriciteitskabel en een waterleiding langs een tracé op
het terrein van camping Roosduinen in Ballum 06-05-2021

Kennisgeving verlengen beslistermijn
Voor onderstaande aanvraag heeft het college besloten de
beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslisdatum
staat achter de aanvraag.
Nes: Molenweg 10, 9163 HP: tijdelijke functiewijziging in
een deel van het pand 03-05-2021

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.

Basisregels coronavirus voor iedereen
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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

