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Mededelingen
Tweede vaccinatie op 19 april
Op maandag 19 april vindt op Ameland weer een
vaccinatieronde plaats. De Amelanders die op 22 maart de
eerste vaccinatie tegen het coronavirus hebben ontvangen,
krijgen van de GGD de tweede prik op 19 april. Dit gebeurt
opnieuw in sporthal De Slinger in Hollum. De afspraken zijn
al gemaakt; bij het zetten van de eerste prik heeft iedereen
de afspraak voor de tweede al meegekregen. Weet u niet
meer hoe laat u op 19 april aan de beurt bent? Bel dan met
de GGD via het landelijke telefoonnummer 0800-1351.

Eerste vaccinatie nieuwe leeftijdsgroep op
19 april
Op maandag 19 april vindt er tevens een vaccinatieronde
plaats voor een nieuwe leeftijdsgroep. Het gaat om de
inwoners die zijn geboren tussen 01-01-1957 en
31-12-1960. Deze leeftijdsgroep wordt gevaccineerd door de
huisartsen. Valt u binnen deze leeftijdsgroep? Dan ontvangt
u via uw huisarts een uitnodiging.
Heeft u op 15 april nog geen uitnodiging ontvangen? Neem
dan contact op met uw huisarts. Als u staat ingeschreven bij
een huisarts in een andere gemeente, dan ontvangt u via uw
eigen huisarts een uitnodiging.

Deze woning wordt bij voorkeur toegewezen aan een
huishouden waarvan ten minste één lid van het huishouden
een indicatie heeft volgens de Wet maatschappelijke
ondersteuning of de Wet langdurige zorg.
Staat u ingeschreven als woningzoekende bij het
Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland en heeft u
belangstelling voor deze woning? Dan kunt u via
www.ameland.nl/wonen of schriftelijk reageren. Uw reactie
dient uiterlijk dinsdag 20 april bij ons binnen te zijn. Heeft
u nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer
(0519) 555 555.

Voorkom folie in het landschap

Wijziging inzameling papier Buren
In plaats van op dinsdag 27 april wordt op maandag
26 april papier ingezameld in Buren.

Verkeerscontroles op Ameland

Bezoek gemeentehuis alleen op afspraak

Binnenkort vinden weer verkeerscontroles plaats op Ameland.
Bij het constateren van verkeersovertredingen worden
verkeersboetes uitgedeeld.

Het gemeentehuis is gesloten op dinsdag 27 april
(Koningsdag).

Gewijzigde openingstijden milieustraat
De milieustraat is gesloten op dinsdag 27 april (Koningsdag).

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 tevoren
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!
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De woning Hidde Dirks Katstraat 34 in Hollum is per 1 mei
beschikbaar voor verhuur. De woning heeft één slaapkamer
en is gelegen op de eerste verdieping. Voor
woningzoekenden met een gezamenlijk inkomen onder
€ 44.655,- bedraagt de huurprijs € 608,58 per maand,
exclusief € 52,18 servicekosten. Voor woningzoekenden met
een gezamenlijk inkomen van € 44.655,- of meer bedraagt
de huurprijs € 838,76 per maand, exclusief € 52,18
servicekosten. U kunt een foto en een plattegrond van de
woning bekijken op www.ameland.nl/wonen.

Het (bij)voeren van onder andere paarden, koeien en
schapen in de weilanden wordt vaak gedaan door middel van
kuilvoer of hooi gewikkeld in plastic folie. Op het moment
dat het voer bijna op is en de wind opsteekt, waait de folie
weg. Gevolg is dat de folie in het prikkeldraad of in bomen
blijft hangen of in de natuur terecht komt. Dit is geen fraai
gezicht. Daarnaast is het niet goed voor het milieu. Gebruikt
u foliebalen voor het bijvoeren van uw paarden, koeien
en/of schapen? Ruim de folie dan goed op voordat het
(verder) kan verwaaien. Met elkaar houden we Ameland
mooi en schoon.

Wijziging openingstijden gemeentehuis

14
april
2021

Woning te huur in Hollum

Wegafsluiting op 20 april in Hollum
Vanwege bouwwerkzaamheden bij Westerlaan 10a in Hollum
is de Westerlaan tijdelijk afgesloten voor verkeer op dinsdag
20 april tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Het verkeer wordt
ter plaatse omgeleid.

Lintjesborrel gaat niet door

Wegafsluiting op 22 april in Nes

De gemeente Ameland organiseert jaarlijks in april een
feestelijke borrel voor Amelanders met een koninklijke
onderscheiding. Vanwege de coronamaatregelen kan de
lintjesborrel ook dit jaar niet doorgaan. Het
gemeentebestuur wil de gedecoreerde Amelanders in het
zonnetje blijven zetten en hoopt volgend jaar weer gewoon
een lintjesborrel te kunnen houden.

Vanwege bouwwerkzaamheden bij Burgemeester Waldastraat
20 in Nes is de Burgemeester Waldastraat tijdelijk afgesloten
voor verkeer op donderdag 22 april tussen 07.30 uur en
12.00 uur. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
Van maandag 19 april tot en met zaterdag 24 april wordt op
Ameland gecollecteerd voor Stichting Nationaal Fonds
Kinderhulp.

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.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Buren: Bosrand 27, 9164 LD: wijzigen van de
terreininrichting op het perceel 14-05-2021
Buren: Bosrand 59, 9164 LE: aanleg van een duin op het
perceel 14-05-2021
Hollum: Oosterlaan 28, 9161 AC: kappen van drie bomen
19-05-2021

Hollum: Fabrieksweg 32, 9161 CG: plaatsen van reclame
19-05-2021

Nes: Ballumerweg 6, 9163 GB: plaatsen van parasols
19-05-2021

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

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Hollum: Burenlaan 1, 9161 AJ: bouwen van een aanbouw 3003-2021

Buren: Noordwal 16, 9164 KJ: wijzigen bestemming in
verband met recreatieve verhuur van inpandig appartement
06-04-2021

Buren: Noordwal 16a, 9164 KJ: wijzigen bestemming in
verband met recreatieve verhuur van bovenverdieping
woning 06-04-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die erbij 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

