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Mededelingen
Minister Ollongren spreekt met
Waddeneilanden over leefbaarheid
Demissionair minister Kajsa Ollongren bracht op woensdag
19 mei een werkbezoek aan de Waddeneilanden. Ze was als
gast van de vijf Waddeneilanden op Ameland. Ook
Commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerde
Avine Fokkens waren aanwezig op Ameland. De minister zag
met eigen ogen hoe de eilanden plannen maken en
initiatieven nemen om de leefbaarheid op peil te houden. Ze
sprak met inwoners en bestuurders over bereikbaarheid,
zorg, wonen, onderwijs, duurzaamheid en circulaire
economie.

Deel uw visie: twee online onderzoeken
Afgelopen week zijn twee online onderzoeken gestart die
te maken hebben met duurzaamheid op Ameland. Wilt u
meedoen? Dat kan door het scannen van de QR-codes
hieronder. Uw deelname is voor de onderzoekers zeer
waardevol!

Onderzoek GFT-afval
Het onderzoek gaat over de inzameling van groenafval (Swill
en GFT) op Ameland. Een student van de Hanzehogeschool
Groningen gaat op basis van dit onderzoek kijken of de
opbrengst van gescheiden inzameling nog hoger kan. Dat is
interessant omdat Ameland plannen heeft om uit dit
groenafval energie te winnen. Het online onderzoek kost vijf
tot tien minuten tijd. U vindt het onderzoek hier (scan de
code met uw smartphone):

QR-code onderzoek GFT-afval

Onderzoek energietransitie
Demissionair minister Ollongren in Ballum

Geen inloopavond raadsfracties op 16 juni
De inloopavond van 16 juni komt te vervallen. Wilt u iets
onder de aandacht van de raad brengen? Dan kunt u contact
opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via
jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Afspraak maken voor vaccinatie nog
mogelijk
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Daarnaast is er een uitgebreid onderzoek over de
energietransitie in het algemeen, of u daarbij wilt worden
betrokken en hoe. Ook dit is een onderzoek van de
Hanzehogeschool Groningen. Het vindt plaats in het kader
van het Europese IANOS-programma, waarin ook gemeente
Ameland participeert (www.ianos.eu). Bij dit onderzoek zijn
meerdere studenten en docenten van de Hanzehogeschool
betrokken. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer
twintig minuten. Het uitgebreide onderzoek vindt u hier
(scan de code met uw smartphone):

In verband met drukbezette telefoonlijnen heeft nog niet
iedereen de GGD kunnen bereiken voor het maken van een
vaccinatieafspraak. Daarom maakt de GGD het mogelijk voor
Amelanders om in deze week nog te bellen voor het maken
van een afspraak voor de vaccinatieronde van donderdag
27 mei, vrijdag 28 mei en zaterdag 29 mei. Dus behoort u
niet tot de 80% van de mensen die al wel een afspraak heeft
ingepland voor deze laatste vaccinatieronde op het eiland
en wilt u toch graag uw eerste vaccinatie ontvangen
volgende week? Dan kunt u deze week nog bellen naar het
telefoonnummer dat u heeft ontvangen in de uitnodiging.

QR-code onderzoek energietransitie

Warmtescans thuis bezorgd in Ballum

Bezoek gemeentehuis alleen op afspraak

In de eerste week van juni begint Dorpsbelang Ballum met
het bezorgen van de rapporten met warmtescans van de
Ballumer woningen. Bij het rapport ontvangen inwoners een
set met LED-lampen. Wie de energievragenlijst nog niet
heeft ingevuld, kan dat alsnog doen. Papieren vragenlijsten
zijn nog beschikbaar. Invullen kan ook online via
www.menti.com. Toets dan vervolgens de code: 76 16 222.

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!

Stroomuitval en calamiteiten
Ook op Ameland kan de stroom uitvallen. Soms kan dat
betekenen dat zelfs de telefoon niet meer kan worden
gebruikt. Het is goed te weten dat de brandweerkorpsen in
een dergelijk geval op centrale locaties in de dorpen gaan
staan. Bij geval van nood kunnen ze via de portofoon
contact opnemen met de meldkamer om de benodigde
hulpverleners in te schakelen. In Hollum is dit het
Zwaneplein, in Ballum is dit de Strandweg ter hoogte van de
Spar, in Nes is dit de kruising Reeweg, Torenstraat en Van
Heeckerenstraat en in Buren op de hoek van de Hoofdweg
en Esther Meindertsstraat. Bent u niet mobiel? Vraag dan
een buurman of buurvrouw om u te helpen om deze
hulpverleners te bereiken. Verhuurt u een accommodatie aan
gasten? Informeer dan ook uw gasten. Laten we extra om
elkaar denken in een dergelijke situatie.

Voorkom folie in het landschap
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.

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.

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.

Wegafsluiting op 27 mei in Nes
Vanwege bouwwerkzaamheden bij de Burgemeester
Waldastraat 20 in Nes is de Burgemeester Waldastraat
tijdelijk afgesloten voor verkeer op donderdag 27 mei tussen
07.30 uur en 12.00 uur. Het verkeer wordt ter plaatse
omgeleid.

Vergunningen
Verleende vergunning
Omgevingsvergunning
Hollum: Tussen Dijken 1, 9161 BL: aanleggen van een uitrit
naar het perceel van de woning 29-06-2021

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

