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Mededelingen
Koninklijke Onderscheiding voor Tineke
Borsch-de Boer
Op maandag 26 april is tijdens de jaarlijkse lintjesregen een
lintje uitgereikt aan mevrouw Tineke Borsch-de Boer voor
haar jarenlange inzet bij diverse verenigingen op Ameland:
▪ donateur-administrateur en redacteur blad
De Ouwe Pôlle Ameland;
▪ vrijwilliger Juttersvereniging Ameland;
▪ algemeen bestuurslid, vicevoorzitter en reservedansleider folkloristische dansgroep De Amelanders;
▪ vrijwilliger Stichting Kabelkrant Ameland;
▪ medevoorzitter Vrouwen van Nu;
▪ vrijwilliger koren- en mosterdmolen De Verwachting.
Burgemeester Leo Pieter Stoel had de eer om mevrouw
Borsch-de Boer te benoemen tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Van harte gefeliciteerd!

Koninklijke Onderscheiding voor Tineke Borsch-de Boer

Wie verdient volgend jaar een lintje?
Als mensen zich jarenlang zonder eigenbelang en in alle
bescheidenheid hebben ingezet voor de samenleving, komen
zij mogelijk in aanmerking voor een Koninklijke
Onderscheiding. Kent u iemand met bijzondere verdiensten
voor de samenleving en verdient diegene volgens u een
lintje? Dan kunt u deze persoon voordragen voor een
Koninklijke Onderscheiding door een aanvraag in te dienen.
Op www.lintjes.nl staat waar de aanvraag aan moet voldoen
en kunt u een aanvraag opstarten. Wilt u iemand voordragen
voor een Koninklijke Onderscheiding in 2022? Stuurt u dan
de gevraagde gegevens in vóór 11 juni 2021.
Wilt u meer informatie over de procedure of wilt u weten
wanneer iemand in aanmerking kan komen voor een lintje?
Neemt u dan contact op met Annika Kiewied of Gerby
Engelaar via telefoonnummer (0519) 555 555 of per mail via
gengelaar@ameland.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met uw
aanvraag.
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Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 13 mei
(Hemelvaartsdag) en op vrijdag 14 mei. Voor het melden
van een overlijden of een geboorte kunt u op vrijdag 14 mei
tussen 10.00 en 11.00 uur contact met ons opnemen via
telefoonnummer 06-29575765.

Gewijzigde openingstijden milieustraat
De milieustraat is gesloten op donderdag 13 mei
(Hemelvaartsdag).

Gewijzigde afvalinzameling
Het restafval in Ballum en Hollum wordt op woensdag
12 mei ingezameld in plaats van op donderdag 13 mei.

Rookverbod op Ameland van kracht
In de periode 1 mei tot en met 14 september 2021 is het
rookverbod van kracht in bossen en natuurterreinen,
uitgezonderd het strand. In bossen of natuurterreinen zoals
heide, veengronden en duingebieden is het verboden te
roken en, voor zover het de open lucht betreft, brandende
of smeulende voorwerpen te laten vallen of te laten liggen.
Dit geldt in of binnen een afstand van 30 meter van bossen
en natuurgebieden. Overtreding van dit verbod is strafbaar.
In het algemeen geldt dat in natuurgebieden met bos, heide,
gras en/of duinen de kans op natuurbrand toeneemt bij
droog weer. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer
snel en onvoorspelbaar ontwikkelen of uitbreiden, maar ook
bij minder droge periodes is het risico hoger dan in andere
gebieden. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat
de Veiligheidsregio fase 2 (extra alert) afkondigt voor
natuurbrandrisico. Ook als er minder toeristen op het eiland
zijn, kunnen andere factoren het risico op een natuurbrand
vergroten. Eén weggegooid blikje of stukje glas kan
bijvoorbeeld al leiden tot een natuurbrand.

Gewijzigde Beleidsregels Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten
Het college heeft op 26 april 2021 de Gewijzigde
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 andere voorwaarden voldoen.
Voorbeeld: de tegemoetkoming TONK is afhankelijk van het
percentage noodzakelijke woonkosten dat deel uitmaakt van
het inkomen. Dit wordt de woonquote genoemd. De
tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de
woonquote. Bij een woonquote van 40% tot 50% ontvangt u
€ 750,- voor het eerste half jaar van 2021. Bij een
woonquote van 70% of hoger ontvangt u € 3.000,-.
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
en de voorwaarden en het aanvraagformulier voor de TONKuitkering op www.ameland.nl. Via Harmen Wijnberg kunt u
ook een papieren aanvraagformulier opvragen.

Vier Bevrijdingsdag thuis
Op woensdag 5 mei staan we stil bij de bevrijding, 75+1 jaar
geleden. De viering van de bevrijding is dit jaar anders dan
normaal. Het Nationaal Comité roept op om op dinsdag 5
mei vooral vanuit huis stil te staan bij de Nationale Viering
van de Bevrijding. De Nederlandse vlag hangt op
5 mei van zonsopgang tot zonsondergang in top. In de
periode van 6 mei tot en met 3 juni, de dag waarop
Ameland werd bevrijd, nodigen we de mensen die vorig jaar
de bevrijdingsvlag van Ameland hebben aangeschaft uit om
deze wederom te hijsen.

Uitkomsten enquête ‘Honden aan de lijn’
Alle natuurbeheerders op Ameland en de gemeente Ameland
deden twee maanden geleden een oproep aan
hondenbezitters om de enquête ‘Honden aan de lijn’ in te
vullen en maar liefst 179 mensen hebben dat inmiddels
gedaan. Uit de antwoorden werd onder andere duidelijk dat
het voor heel veel mensen niet duidelijk is waar honden los
mogen lopen en waar niet. Een kleine minderheid is op de
hoogte dat loslopende honden (vaak zonder dat het baasje
dat weet) schade kunnen toebrengen aan de natuur en
houdt de hond uit respect voor de natuur en andere mensen
altijd vast. De meerderheid doet dat (nog) niet. Voor de
natuurbeheerders en de gemeente Ameland een teken dat op
dat gebied meer voorlichting nodig is. Daar is al een start
mee gemaakt en het zal in de komende tijd zeker meer
aandacht krijgen. Houd de websites en de social media van
Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland de komende tijd
in de gaten.
Op het kaartje ziet u waar honden op Ameland los mogen
lopen: op het strand (behalve het groene strand tussen
Hollum en Ballum), bij het Kwekerijbos in Nes, bij
Roosdunen in Ballum en bij Koudenburg in Hollum. Zeker nu
in het broedseizoen hopen we van harte dat u helpt de
natuur op Ameland te beschermen en dat u gehoor geeft
aan onze gezamenlijke oproep de honden aan te lijnen in
alle andere gebieden. Heeft u nog vragen? Mail dan gerust
naar info@ameland.nl.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Baron Rengersweg 13, 9162 ER: bouwen van een
schuur/garage 25-04-2021
Hollum: Jacob Visserpad 13, 9161 CS: bouwen van een
garage 27-04-2021
U kunt op dit moment nog geen bezwaar maken. De
aanvraag is ontvangen op de datum die bij de aanvraag
staat.

Geaccepteerde melding
Uitwegmelding
Nes: Zuiderspruit 6, 9163 ED: aanleggen van een uitweg
naar het perceel van de woning 08-06-2021

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Van Heeckerenstraat 2, 9163 GZ: verbouwen van de
winkelpui en luifel 08-06-2021
Nes: Zuiderspruit, 9163 ED: bouwen van een woning
08-06-2021

Kabels en leidingen
Ballum: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen en
verwijderen van kabels op een tracé langs de Smitteweg en
de Zuider Grieweg in Ballum 08-06-2021
Ballum: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van
een nieuwe laagspanningskabel op een tracé langs de
Smitteweg en de Zuider Grieweg in Ballum 08-06-2021
Ballum: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van
kabels op een tracé langs de Smitteweg in Ballum 10-06-2021
Ballum: N.V. Stedin Noord-Oost Friesland: vergunning voor
het leggen van een gasleiding op een tracé langs de
Camminghastraat in Ballum 11-06-2021
Nes: KPN B.V.: instemming voor het aanleggen van een
kabel ten dienste van een openbaar elektronisch
communicatienetwerk op een tracé langs de Verbindingsweg
in Nes 10-06-2021

Bezwaar maken
In de groen gearceerde delen mogen honden onder appèl loslopen.

Wegafsluiting op 12 mei in Nes
Vanwege bouwwerkzaamheden bij de Burgemeester
Waldastraat 20 in Nes is de Burgemeester Waldastraat
tijdelijk afgesloten voor verkeer op woensdag 12 mei tussen
7.30 uur en 12.00 uur. Het verkeer wordt ter plaatse
omgeleid.
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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

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

