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Mededelingen
Vacature
De gemeente Ameland is op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de functie van:

Adjunct-directeur Realisatie (m/v)
1,0 fte (36 uur per week)
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar
www.ameland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

WhatsAppen met de gemeente
De gemeente Ameland is nu ook te bereiken via WhatsApp.
Via WhatsApp kunt u aan de gemeente korte vragen stellen
over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over de
openingstijden, inzameling van huisvuil of verloren en
gevonden voorwerpen. Het WhatsApp-nummer van de
gemeente Ameland is 06-144 58 728. Via onderstaande QRcode komt u direct in contact met de gemeente.
De gemeente is tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00
uur) op dit nummer bereikbaar via Whatsapp; bellen of smsen kan niet via dit nummer. We proberen uw vraag zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier uren te
behandelen.

Groenplan ‘Ruimte voor waardevol groen’
ter inzage
De gemeenteraad van Ameland heeft op 19 juli 2021
besloten het groenplan ‘Ruimte voor waardevol groen’ vrij te
geven voor inspraak. Het groenplan heeft betrekking op het
onderhoud van het groen in de openbare ruimte op Ameland.
U kunt het plan inzien in het gemeentehuis in Ballum en
tevens vinden op www.ameland.nl. Tot 15 oktober 2021
kunt u uw reactie op het groenplan mailen naar
info@ameland.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met
het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555
555.

Werkzaamheden fietspad Noordwal
Vanaf dinsdag 21 september is het fietspad aan de Noordwal
tussen Nes en Buren gedurende een maand afgesloten voor
verkeer. Het wegdek van het fietspad wordt vernieuwd. De
asfaltverharding wordt vervangen door een betonverharding.
Fietsers en wandelaars kunnen tijdens de werkzaamheden,
die volgens de planning tot 22 oktober zullen duren,
gebruikmaken van het fietspad langs de Bureweg. De
omleidingsroute is door middel van bebording aangegeven.

Scan de QR-code om te WhatsAppen met de gemeente

Heeft u een vraag over beleid, wilt u een product aanvragen
of heeft u een vraag waarbij privacygevoelige informatie aan
de orde is? Dan kunt u telefonisch of per e-mail contact
opnemen met het Klant Contact Centrum via
telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Begraven op Ameland
Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene
begraven op een gemeentelijke of
particuliere begraafplaats. Ameland kent drie
begraafplaatsen die bij de gemeente in beheer zijn: in
Ballum, Hollum en Nes. Hier heeft iedereen die op Ameland
is geboren, woont of gewoond heeft, recht op een graf.
Rondom het begraven gelden verschillende regels. Deze
regels moeten er voor zorgen dat er zorgvuldig en met
respect begraven kan worden. De gemeente heeft daarbij
oog voor de historische waarden van de begraafplaatsen.
Onze flyer over begraven op Ameland kunt u verkrijgen via
uw uitvaartondernemer en vinden op www.ameland.nl.

Energieprogramma Fryslân 2022-2025 ter
inzage
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Fietspad tussen Nes en Buren

Van zaterdag 11 september tot en met zaterdag 23 oktober
ligt het ontwerp-Energieprogramma Fryslân 2022-2025 ter
inzage. In dit programma staan de acties die de provincie
Fryslân in samenwerking met andere partijen gaan uitvoeren
om de energietransitie verder te helpen. Tot 23 oktober
hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in
te dienen. Meer informatie over het Energieprogramma
Fryslân en de inspraakmogelijkheden vindt u op
www.fryslan.frl.

Omrin afvalapp, voor uw gemak!
Twijfelt u wel eens wanneer de container ook alweer aan de
weg gezet moet worden? Met de afvalapp van Omrin hoeft u
zelf nergens meer aan te denken. U kunt de afvalkalender op
uw smartphone of tablet downloaden en u krijgt een seintje
wanneer welke container wordt geleegd.
Hulp nodig bij het downloaden van de app of het instellen
ervan? Op dinsdag 21 september en woensdag 22 september
kunt u tussen 10.00 en 11.00 uur bellen naar het Klant
Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555. U
krijgt dan telefonisch hulp bij het downloaden of instellen
van de app.

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

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Miedenweg, 9163 JN: bouwen van een woning
26-10-2021

Nes: Miedenweg, 9163 JN: bouwen van een helft van een
dubbele woning 26-10-2021
Buren: Tiemanshiem 15, 9164 JG: wijziging op reeds
verleende vergunning voor het bouwen van een woning
29-10-2021

Buren: Gladde Duuntjes 31, 9164 MK: bouwen van een
aanbouw aan recreatiewoning 29-10-2021
Nes: Miedenweg, 9163 JN: bouwen van een helft van een
dubbele woning 26-10-2021

Bezwaar maken

De afvalapp; de afvalkalender op uw telefoon of tablet

Collecte HandicapNL
Van maandag 27 september tot en met zaterdag 2 oktober
wordt op Ameland gecollecteerd voor HandicapNL.

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.

Collecte Dierenbescherming
Van maandag 4 oktober tot en met zaterdag 9 oktober wordt
op Ameland gecollecteerd voor de Dierenbescherming.

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunning
Buren: Bosrand 74, 9164 LE: vervangen van bestaande
recreatiewoning 14-09-2021

Evenementenvergunningen
Buren en Ballum: Schietsportvereniging Ameland “De
Grauwe Duun”: kleiduifschieten (schietdag) op 9 oktober
2021 (visvijver Buren), op 23 oktober 2021 (visvijver Buren),
op 19 februari 2022 (vliegveld Ballum), en op
12 maart 2022 (vliegveld Ballum) 07-09-2021
Ameland: Sporteiland: Tussen Slik en Zand op zaterdag
23 oktober 2021 15-09-2021
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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

