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Mededelingen
Inloopavond raadsfracties op 10 november
Op woensdag 10 november bent u vanaf 19.30 uur van harte
welkom bij de inloopavond van de raadsfracties. Alle fracties
van de politieke partijen van de gemeente Ameland zijn in
principe aanwezig. Wilt u één of meerdere fracties spreken?
Dan kunt tot woensdag 10 november 12.00 uur een afspraak
maken via de griffier, Jacqueline Metz, via
jmetz@ameland.nl of telefoonnummer (0519) 555 555.

Bezoek gemeentehuis op afspraak
Brengt u een bezoek aan het gemeentehuis? Maakt u dan
eerst een afspraak. Dit kunt u doen door te bellen naar het
Klant Contact Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.
U kunt ook online een afspraak maken via www.ameland.nl.
Bij uw bezoek aan het gemeentehuis verzoeken we u om een
mondkapje te dragen en anderhalve meter afstand te
houden.

Boostervaccinatie coronavirus voor
80-plussers op 29 november
Op maandag 29 november kunnen inwoners van Ameland
van 80 jaar of ouder een boosterprik krijgen tegen het
coronavirus. Wie hiervoor in aanmerking komt, ontvangt
binnenkort een uitnodigingsbrief van de gemeente Ameland.
In deze brief staat een telefoonnummer om een afspraak te
maken voor een vaccinatie. De vaccinatie vindt plaats op 29
november in sporthal De Slinger, Oranjeweg 30b in Hollum.

Waarom een boostervaccinatie?
Een boostervaccinatie is een extra prik, een stimulans, om
de bescherming tegen COVID-19 op peil te brengen. Dit
helpt tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus.
De boostervaccinaties zijn in eerste instantie bedoeld voor
mensen van 60 jaar en ouder die thuis wonen of in een
zorginstelling. Ook zorgmedewerkers krijgen een
boostervaccinatie aangeboden. Mensen van 80 jaar en ouder
zijn als eerste aan de beurt en ontvangen dan ook als eerste
een uitnodigingsbrief.

Wijziging locatie extra vaccinatieronde
De mensen die nog geen coronavaccinatie(s) hebben
gekregen en deze alsnog willen, kunnen de twee vaccinaties
op maandag 8 en maandag 29 november op Ameland halen.
De eerste prik op 8 november vindt plaats in de loods,
Verdekspad 8 in Nes. De tweede prik op 29 november zou
ook op deze locatie worden aangeboden, maar de locatie
van de tweede vaccinatieronde is gewijzigd. U kunt voor de
tweede vaccinatie op 29 november terecht in sporthal De
Slinger, Oranjeweg 30b in Hollum.
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Vacature
De gemeente Ameland is op zoek naar enthousiaste
kandidaten voor de functie van:

Algemeen Medewerker Buitendienst - Groen
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.

Woning te huur in Hollum
De woning Burenlaan 11 in Hollum is naar verwachting per
1 december 2021 beschikbaar voor verhuur. De woning
beschikt over drie slaapkamers en wordt bij voorkeur
toegewezen aan een meerpersoonshuishouden. Van de
woning kunt u een plattegrond en een foto vinden op
www.ameland.nl/wonen.
De huurprijs bedraagt € 752,33 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 16 november 2021 bij ons binnen te zijn.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via
telefoonnummer (0519) 555 555.

Wegafsluitingen Nes en Hollum
In verband met werkzaamheden aan de toren in Nes is de
Torenstraat op dinsdag 16 november en woensdagochtend
17 november afgesloten voor doorgaand verkeer.
Op woensdagmiddag 17 november wordt gewerkt aan de
toren in Hollum. De Zuiderlaan is dan afgesloten voor
doorgaand verkeer.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klant Contact
Centrum via telefoonnummer (0519) 555 555.

Collecte Het Gehandicapte Kind
Van maandag 15 november tot en met zaterdag 20
november wordt op Ameland gecollecteerd voor Stichting
Het Gehandicapte Kind.

Basisregels coronavirus
Het aantal besmettingen is de afgelopen tijd snel gestegen.
Daarom neemt het kabinet extra maatregelen om de
verspreiding van het virus af te remmen. Het is van belang
dat iedereen de basisregels blijft volgen, of u nu wel of niet
gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe
minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder
beperkende maatregelen er nodig zijn. Onder de basisregels
wordt verstaan:
▪ Blijf thuis bij klachten en laat u testen bij de GGD, ook
als u al gevaccineerd bent. Bij een positieve test: blijf
thuis en vermijd contact met anderen.
▪ 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en
anderen.
▪ Schud geen handen.
▪ Was vaak en goed uw handen.
▪ Hoest en nies in uw elleboog.
▪ Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in
binnenruimtes.
Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus vindt u meer
informatie Heeft u vragen? Bel dan naar 0800-1351.

Kalender
10 november: Inloopavond raadsfracties
10 november: Dag van de Mantelzorg
29 november: Openbare raadsvergadering

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Ballum: Klaas Nobelweg, 9162: bouwen van een woning
13-12-2021

Nes: Burgemeester Waldastraat 4, 9163 JC: bouwen van een
erfafscheidingsmuur 15-12-2021

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.

Omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande
omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen
ingebracht. Het college heeft de volgende
omgevingsvergunning verleend:
▪ Bouw van een loods aan de Strandweg te Ballum. De
aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op
12 juni 2019 en betreft de activiteiten ‘bouwen’ en
‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Beroep

Vergunningen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Nes: Marten Janszenstraat 5, 9163 HW: nieuwbouwen van
een woning 29-10-2021
Buren: Pastoor Scholtenweg: bouwen van een woning

De verleende vergunning met bijbehorende stukken liggen ter
inzage in het gemeentehuis vanaf 11 november 2021. De
vergunning kunt u ook vinden op www.ameland.nl. De
bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden toegestuurd.
Tot en met uiterlijk 22 december kan door belanghebbenden
die een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden
die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in
te dienen, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank NoordNederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD
Groningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0519) 555 555.

29-10-2021

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

Buiten behandeling gelaten:
Hollum: Fabrieksweg 4, 9161 CG: uitbreiden van de Welkoop
13-12-2021

Nes: Oude Steiger 7, 9163 GV: plaatsen van een shelter
13-12-2021
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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

