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Standpunten: 

 

Veerverbinding:  Algemeen Belang Ameland vindt dat de levensader tussen Ameland en Holwerd  

alle aandacht moet hebben die te geven is, zodat anderen er van doordrongen worden dat de 

ingeslagen weg zo niet langer door kan gaan. Het kan toch niet zo zijn dat de veerboten bij laag water 

niet kunnen varen  omdat de vaargeul niet op voldoende diepte en breedte is.  Er wordt  wel 

gebaggerd maar verbetering is niet in zicht. Sterker nog, het lijkt erop dat door de zandsuppletie aan 

de zuidwest kust de geul nog vlugger  dicht slibt. Landelijke regelgeving zal gewijzigd moeten worden  

om onder betere omstandigheden een betere vaargeul te kunnen houden. De vaargeul zal 

bestempeld moeten worden als "Hoofdvaarwater".  Het open plan proces geeft dan wel oplossing 

voor de korte termijn, maar de zeer korte termijn geeft al zorgen, alsook de langere termijn. 

Algemeen Belang Ameland heeft veel waardering  voor de inzet van het personeel van de rederij 

Wagenborg, die onder moeilijke omstandigheden proberen hun werk uit te oefenen. 

 

Wonen:   Algemeen Belang Ameland heeft zijn belofte waargemaakt. Na de vorige verkiezingen is er 

ruim 3 jaar lang – ondanks beloften-  niks gebeurt  met als resultaat een lange wachtlijst maar geen 

woningen.  Na de coalitiewijziging  in mei vorig jaar heeft onze wethouder  een voorstel  voor de 

bouw  van minimaal 40 huur- en koopwoningen  en een woonvisie gepresenteerd.  De  raad  heeft 

hiermee unaniem ingestemd. Met voortvarendheid moeten deze plannen nu uitgevoerd worden, 

echter daarvoor is grondverwerving noodzakelijk.  Ook hier is jaren geen aandacht aan besteed door 

vorige colleges. Verder moet uitgezocht worden wat voor soorten woningen (levensloopbestendig, 

personeelshuisvesting of starters woningen) we willen bouwen de komende jaren waarbij ook 

duurzaamheids aspecten worden meegenomen. De woonvisie is de basis waarop de Provincie 

wooncontingenten  moet afgeven.   Een professioneel  gemeentelijk woningbedrijf heeft de potentie 

en mogelijkheid om huurwoningen te bouwen en te verbeteren.   

 

(Ouderen-)zorg:  Algemeen Belang Ameland is voorstander van een optimale zorg verlening. Ook hier 

heeft onze wethouder processen in gang gezet. Nieuwe huisvesting als vervanger voor de huidige 

Stelp is een noodzaak met als uitgangspunt wonen  met zorg, niet in de vorm van een instelling maar 

speelser in opzet , waarbij meerdere vormen van zorg worden samengebracht. De eerste stappen en 

uitgangspunten zijn door de raad aangenomen.  Algemeen Belang Ameland  wil graag dat de 

vervolgstappen ook worden gezet de komende jaren. Uitgangspunt daarbij is de eerder vastgestelde 

nota door de raad en de  notitie "Een levenlang op Ameland" opgesteld door de Kwadrant Groep en 

Thuiszorg Het Friese Land. Onderdeel van dit plan is ook dat de woonvormen in Ballum, Nes en Buren 

afgestemd worden op het concept wonen met zorg en waarbij het wooncomfort voor onze ouderen 

wordt verbetert. Dagopvang is nieuw leven in geblazen en voorziet inmiddels weer in een grote 

behoefte. De zorg vraag moet bediend worden vanuit één orgaan, zonder onderlinge concurrentie. 

Mogelijk kan Zorg Coöperatie Ameland hier een verbindende rond in spelen. Marktwerking op ons 

eiland biedt hiervoor geen soelaas. De enthousiaste medewerkers in de gehele zorg keten  kan 

rekenen op onze steun. 
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Bestuur:  Onze gemeente heeft na roerige jaren behoefte aan een periode van rust in de gelederen. 

Algemeen Belang Ameland wil en zal daaraan zijn steentje bijdragen. Afgelopen half jaar  is gebleken 

dat wij daartoe in staat zijn en dat er met ons samengewerkt kan worden.  Eerst met Ameland 82 en 

toen die het vertrouwen in ons opzegde met de overige partijen. Tot de verkiezingen pakken we 

gezamenlijk de punten aan waar over beslist moet worden en dit willen wij de komende vier jaar 

graag voortzetten in goede samenwerking met andere partijen, zodat wij functioneren als een 

betrouwbaar open bestuur, waarbij de zelfstandigheid van onze gemeente voorop staat.  

Ons uitgangspunt daarbij is SAMEN1. 

 

Onderwijs:  Goed onderwijs is een must voor de toekomst. Daarom zal er ingespeeld moeten worden 

op nieuwe ontwikkelingen, bv kindcentra, centra waren kinderen vanaf 0 tot 12 jaar samen zijn. 

Ingespeeld moet worden op de ontwikkeling van de leerlingen aantallen omdat deze op termijn 

dalen.  Onderwijs tot minimaal 16 jaar zal op ons eiland moeten blijven, in het belang van de 

leefbaarheid. 

 

Duurzaamheid:  
 
Algemeen Belang Ameland onderschrijft dat we als gemeente in 2020 bereiken dat het eiland 
grotendeels op een duurzame manier in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien. De Amelander 
Energie Coöperatie (AEC) is hierbij nauw betrokken. Ameland heeft al veel geïnvesteerd in 
duurzaamheid, maar er moet meer gebeuren de komende periode, met name in de energietransitie. 
Ameland wil in de energietransitie vijftien tot twintig jaar voorop lopen op de rest van Nederland. 
We hebben als eiland al flinke stappen gezet met duurzame energie. 
Als voorbeelden: 
*zonnepark 
*brandstofcellen 
*hybride warmtepompen 
 
Wellicht ligt in de nabije toekomst getijdenenergie,er zijn al verschillende onderzoeken geweest,wat 
haalbaarheid in Nederland betreft. 
De drie belangrijkste aspecten zijn daarin: 
*de wet en regelgeving 
*de kosten 
*de milieu- effecten 
 
Aardwarmte maakt gebruik van warmte uit de grond,dit is een milieuvriendelijk alternatief voor het 
stoken van gas en kolen. De overheid subsidieert deze vorm van duurzame energie. 
 
Op korte termijn bekijken of dit op Ameland ook mogelijk is waarbij bewoners hun opgewekte 
stroom verkopen aan de buren,waardoor er geen derde partij meer nodig is voor de handel tussen 
gebruikers. In maart 2018 start al een proef in Duitsland. 
 

 



3 

 

 

Toerisme: Toerisme is één van de pijlers van onze economie en moeten we koesteren. Van tijd tot 

zijn aanpassingen noodzakelijk zodat elke toerist zich thuis kan voelen op ons mooie eiland. Nieuwe 

vormen als wellness zijn welkom, echter zonder grootschalige accommodatie. Deze nieuwe 

ontwikkelingen zullen afgewogen moeten worden tegen de natuurwaarden. Voorkomen moet 

worden dat Ameland niet uitverkocht wordt, met ander woorden we moeten meer grip krijgen op 

die situaties waar b.v. parken worden uit gepond. Nu de veerdam een facelift heeft gehad moet de 

jachthaven nog volgen. Een nieuwe indeling zal de veiligheid bevorderen. 

 

Economie:  Een goede economie kan draaien als bedrijven kunnen beschikken over vakbekwame 

mensen. Geconstateerd kan worden dat dit zo hier en daar begint te knijpen. Opleidingen zouden 

afgestemd moeten worden op de vraag vanuit het bedrijfsleven, waarbij de gemeente als aanjager 

kan dienen. Seizoen verbreding  geeft mogelijkheden voor jaar rond contracten en kan jonge 

gezinnen trekken naar ons eiland, waarmee vergrijzing wordt voorkomen.  

 

Natuur: Een sterk punt voor ons product is de aanwezige natuur op ons eiland, zoveel als mogelijk 

opengesteld voor het publiek, doormiddel van fiets-,wandel -,  men- en ruiterpaden.  Daarbij leveren 

begrazing projecten een positieve bijdrage aan het in stand houden van deze natuur, maar ook het 

opzetten van een bijenlint past hierin. Ondersteuning kan hierin geboden worden door de 

Natuurwerkgroep Ameland.  Passend hierin zijn ook de traditionele schelpen fietspaden alsook 

bestaande gewoonten en gebruiken.  

 

Landbouw: De landbouw is van oudsher sterk aanwezig in de polder van ons eiland. Naast de 

melkveehouderij bedrijven zijn dat de deeltijd - en hobby boeren. Boeren doen al sinds jaar en dag 

aan inclusieve landbouw, waarbij de bedrijfsvoering afgestemd wordt op het stimuleren van 

weidevogelbeheer en ganzenopvang. 

 

Sociaal Domein: Het rijk heeft in 2015 vele taken met budget overgedragen aan gemeente. Alle 

mogelijkheden van zorg moeten nu door de gemeente worden uitgevoerd, denk daarbij aan de 

huishoudelijke hulp uit de WMO en vormen van jeugdzorg. Diverse organisaties ondersteunen hierbij 

de gemeente om zo op deskundige wijze cliënten bij te staan, maar ook de vele vrijwilligers, zoals 

o.a. de mantelzorgers. Gestreefd moet worden naar meer preventie, zodat  dure zorgtrajecten 

kunnen worden voorkomen. 
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Openbare orde en veiligheid: 

- Pleiten voor verbetering van het heliplatform (en de weg er naar toe) op het vliegveld in 

Ballum, deze wordt intensief gebruikt met de komst van de waddenheli. 

- Blijvend aandacht vragen voor een goed kustbeheer zodat er geen onveilige situaties 

ontstaan (strandvallen Suud-West)(duindoorbraak NAM locatie)(steile zandwallen na 

duinafslag) 

- Zorgen dat er voldoende politie ondersteuning blijft in de zomermaanden en met 

evenementen 

- Samen met de Veiligheidsregio Fryslân zorgen voor een goede ondersteuning van de 

vrijwillige hulpdiensten zoals Sigma, brandweer en KNRM  

- Medewerking verlenen aan nieuwbouw van de ambulancepost zodat er goede voorzieningen 

komen voor de Sigma en de medewerkers van Kijlstra, eilanders en waddenpoolers, die hier 

de ambulance bemensen. 

- Het AED netwerk optimaliseren, zodat de spreiding nog beter wordt. Zoals overleg met 

eigenaren om de AED’s 24/7 beschikbaar te maken en aan te melden bij HartslagNu. Zodat  

de burgerhulpverleners nog beter hun steentje kunnen bijdragen. Ook de nieuwe eilander 

Stichting  kan hierin een positieve bijdrage leveren met het aanbod van cursussen. 

 

 

 

Financiën: Een gezond financieel beleid is de basis voor een goed investeringsniveau, om daarmee 

vernieuwingen en onderhoud op tijd uit te kunnen voeren. Extreme belasting verhogingen zijn 

daarbij niet een eerste optie.  

 

 


