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Mededelingen
Zomerreces gemeenteraad
De gemeenteraad is met reces van 20 juli tot en met 26
augustus. De raad wenst u een goede zomer toe. We zien u
graag bij aanvang van het nieuwe vergaderseizoen. De
eerstvolgende raadscommissievergadering is gepland op
6 september.

Inloopavonden met raadsfracties
De eerder geplande inloopavonden gaan voorlopig niet door.
Wanneer er weer een inloopavond wordt gehouden, maken
we dit bekend via de Gemeente Info en de website van de
gemeente Ameland.

Bezoek gemeentehuis op afspraak
Voor een bezoek aan het gemeentehuis moet u eerst een
afspraak maken. Dit kunt u online doen via www.ameland.nl
of door te bellen naar het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555. In het gemeentehuis
vragen we u om 1,5 meter afstand te houden en een
mondkapje te dragen. Vriendelijk dank voor uw
medewerking!

Verkeersbesluit venstertijden vrachtverkeer
centrum Nes
Het centrum van Nes is een druk bezochte plek. De laatste
jaren krijgt de gemeente Ameland steeds vaker klachten en
opmerkingen over de bevoorrading in het centrum van Nes.
Met name in de middaguren wordt het centrum druk bezocht
en zorgt de aanwezigheid van een vrachtwagen al snel voor
overlast en onveilige situaties.
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Woning te huur in Hollum
De woning Kêkelburen 12 in Hollum is naar verwachting per
1 oktober 2021 beschikbaar voor verhuur. De woning
beschikt over drie slaapkamers en wordt bij voorkeur
toegewezen aan een meerpersoonshuishouden.
Een plattegrond en een foto van de woning kunt u vinden
op www.ameland.nl/wonen bij ‘Reageren op een
huurwoning’.
De huurprijs bedraagt € 703,55 per maand. Per kalenderjaar
kan het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland maximaal 10%
van de aangeboden woningen toewijzen aan
woningzoekenden met een inkomen boven de
inkomensgrens van € 44.655,-. Aangezien dit aantal voor
2021 voorlopig is bereikt, zal de woning bij voorkeur worden
aangeboden aan woningzoekenden met een gezamenlijk
jaarinkomen onder € 44.655,-.
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 3 augustus 2021 bij ons binnen te zijn. Heeft
u nog vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer
(0519) 555 555.

Nieuwe Nederlandse identiteitskaart
Dit jaar vernieuwt de Nederlandse identiteitskaart.
Afgelopen januari is een inlogfunctie voor DigiD toegevoegd.
Vanaf 2 augustus wordt een nieuw model geïntroduceerd
met een aantal nieuwe uiterlijke kenmerken,
vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip en het BSN
in een QR-code op de achterzijde van de kaart.

Het college van burgemeester en wethouders wil onveilige
situaties voorkomen en overlast beperken en heeft besloten
om venstertijden in te voeren voor het laden en lossen.
Deze venstertijden gelden voor vrachtwagens in het centrum
van Nes tussen 06.00 uur en 12.00 uur. Buiten deze tijden
geldt een verbod voor vrachtwagens. Het beoogde effect van
dit verkeersbesluit is een veilige en prettige leefomgeving
voor inwoners en bezoekers van Nes.

Vanwege de overgang naar de nieuwe Nederlandse
identiteitskaart kunt u van donderdag 29 juli 12.00 uur tot
en met zondag 1 augustus geen aanvraag of spoedaanvraag
voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart bij het
Klant Contact Centrum doen. Houd hiermee rekening en plan
op tijd een afspraak in voor een andere datum.

In het rood de wegen waar de venstertijden gelden

Wijzigingen Nederlandse identiteitskaart in 2021

In het centrum van Nes zijn zeven verkeersborden ‘gesloten
voor vrachtauto’s’ en zeven onderborden ‘laden en lossen
toegestaan tussen 06.00 uur en 12.00 uur’ geplaatst. Bent u
het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken.
Op www.ameland.nl vindt u meer informatie hierover.

De huidige Nederlandse identiteitskaarten die nu in omloop
zijn, kunnen zonder problemen verder gebruikt worden tot
de uiterste geldigheidsdatum van de identiteitskaart.

De Ping-consulent helpt u bij uw financiën

Wegafsluiting in Hollum

Heeft u moeite met de administratie van uw financiën? Of
heeft u schulden? Onze consulent van Ping (persoonlijk
financieel advies) kan u helpen. De consulent, Berend Veen,
kan u bijvoorbeeld ondersteunen via slimme budgettips, bij
het opzetten van een goede privéadministratie, bij het
aanvragen van inkomensondersteunende regelingen of bij
het regelen van schuldhulpverlening. Op maandag
16 augustus is het Ping-spreekuur in het gemeentehuis
op Ameland.

Vanwege kapwerkzaamheden op een locatie aan de
Oosterlaan in Hollum is een deel van de Oosterlaan tijdelijk
afgesloten voor verkeer op woensdag 28 juli, op donderdag
29 juli en op vrijdag 30 juli tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Rookverbod op Ameland van kracht
Het rookverbod in bossen en natuurgebieden op Ameland,
uitgezonderd het strand, geldt nog tot en met 14 september.
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.

Voorkom verspreiding coronavirus
Op Ameland zijn de laatste weken veel mensen positief
getest. Om verdere verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, is het ontzettend belangrijk om de basisregels
in acht te nemen. Was uw handen, houd 1,5 meter afstand,
vermijd drukke plaatsen, werk zoveel mogelijk thuis en zorg
binnen voor voldoende frisse lucht. En heeft u klachten?
Blijf dan binnen en laat u direct testen. Ook wie al
gevaccineerd is. Kijk voor meer informatie op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel naar 0800-1351.

Vragen? Kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Werkzaamheden elektrificatie NAM-locatie
NAM gaat dit najaar de productielocatie in de Noordzee bij
Ameland, aan de oostkant van het eiland, elektrificeren. Dit
betekent dat de grote gasturbine die nu zorgt voor het op
druk brengen van het aardgas, wordt vervangen door een
efficiënte elektrische compressor. Door deze operatie wordt
de uitstoot van kooldioxide en stikstofoxiden drastisch
teruggebracht.
Belangrijke voorbereidingen voor de ombouw vinden de
komende weken plaats. Bij het platform in de Noordzee is
tijdelijk een kraanschip te zien dat de elektrische installatie
op het platform gaat plaatsen. Begin augustus start Boskalis
met het leggen van de kabel door de zeebodem naar de
landlocatie. Ook op het strand vinden werkzaamheden
plaats; de kabel komt diep onder het strand te liggen. De
aannemers proberen de hinder de komende weken tot een
minimum te beperken.
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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

Vergunningen
Verleende vergunningen
Kabels en leidingen
Ballum: Liander N.V.: vergunning voor het aanleggen van
kabels op een tracé aan de Smitteweg in Ballum op Ameland
voor de huisaansluiting van een aantal nieuw te bouwen
woningen 02-09-2021

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

