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Ameland ‘82 wil graag samenwerken met partijen die willen
insteken op een totaal andere politiek op Ameland.
Wij hebben het laatste jaar genoeg voor onze kiezen gehad en meegemaakt!
Daarom wordt het de hoogste tijd voor wat anders, waarbij “afspraak ook echt
“afspraak” is. Bouwen op het vertrouwen in elkaar en rekening houden met
onze medeburgers en ondernemers.
Wij willen vooral denken vanuit de wensen en belangen van onze inwoners en
juist van onderop zaken heel anders gaan aanpakken: persoonlijker, eerlijker,
kleinschaliger.
Met een eerlijke politiek en dicht bij de mensen. Zo zijn we 36 jaar geleden
ook begonnen. In ons programma kunt u lezen wat wij willen aanpakken en
veranderen.
Wij willen ook een heel ander soort democratie en kiezen voor een zoektocht
naar nieuwe oplossingen, waarin er meer tijd moet worden besteed aan
overleg, aan het op tijd verstrekken van actuele informatie en er goed naar
elkaars mening wordt geluisterd. 						
“Landelijke politiek gaat over hoe het zou moeten gaan; Lokale
politiek gaat over hoe het is”. (citaat Marcel Boogers)
Ter voorbereiding op ons verkiezingsprogramma hebben we tijdens een viertal
verkennende besprekingen in de vorm van een brainstorm-sessie met een groep
enthousiaste mensen verschillende actuele thema’s besproken. Veel punten die
aan de orde zijn geweest vormen de basis van ons nieuwe programma.
Wij willen graag alle deelnemers bedanken voor hun enthousiaste inbreng.
Hierna nodigen wij u van harte uit om via een korte terugblik en onze
beknopte visie en uitgangspunten voor de toekomst, ons uitgewerkte
verkiezingsprogramma 2018-2022 door te nemen, zodat u een goed
beeld krijgt van onze koers en wat wij in het belang van onze gemeente en
gemeenschap de komende jaren willen bereiken.
AMELAND‘82
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Een korte terugblik
Graag zien wij nog even kort terug op de afgelopen raadsperiode 2014-2018.
Wij kunnen tevreden zijn met het gevoerde solide financiële beleid en
constateren dat de gemeente Ameland er nog steeds prima voor staat. Wij

VISIE
Ameland ‘82 kiest voor een realistische aanpak en wil
samen met u haalbare doelstellingen realiseren, op het
gebied van wonen, werken en leven:

hebben kunnen meewerken aan belangrijke plannen en waar mogelijk
meerdere ambities en wensen kunnen realiseren. Ons gevoerde recreatieve
beleid is voor een belangrijk deel uitgevoerd. Helaas is het ons niet gelukt om
de raad mee te krijgen voor de ontwikkeling van een goede, alternatieve locatie
voor de vele honderden trouwe Amelandgangers, van wie hun staanplaatsen
werden opgezegd, waardoor zij vrij plotseling Ameland moesten verlaten.
Wij hebben ons ingezet voor een betrouw-bare veerdienst en hebben willen

•
•
•
•
•
•

Bouwen aan een respectvolle gemeenschap;
Een duurzame samenleving op Ameland;
Investeren in een nieuwe en schone economie;
Behoud van het onderwijs op Ameland;
Kansen voor werk voor onze jeugd en jongeren op Ameland;
Het realiseren van voldoende en betaalbare huizen op Ameland.

meewerken om de huidige problemen met de vaargeul op te lossen.
We zijn er helaas nog lang niet, zodat dit probleem ook de komende periode

UITGANGSPUNTEN

nog in belangrijke mate zal voortduren. Wij hebben het initiatief genomen
om de huidige fietspaden te verbeteren en waar mogelijk te verbreden en
plannen ontwikkeld om een verbetering in te voeren voor het tarief van onze
afvalverwijdering. Wij blijven er voorstander van om kleine accommodaties de

Dwars door ons programma lopen als een rode draad
de volgende uitgangspunten:

mogelijkheid te bieden om een klein beetje te kunnen uitbreiden ten behoeve
van kwaliteitsverbetering. Wij hebben graag het initiatief genomen en
meegewerkt om het tarief van de toeristenbelasting voor de bewoners van de
groepsverblijven met 50% omlaag te krijgen.
Omdat de raad anders heeft besloten over de plannen van de Coop. in Hollum,
heeft onze zeer gewaardeerde wethouder Will Bakema in april 2017 zijn
functie neergelegd. Gelukkig blijft Will met ons verbonden, zodat wij hopen
nog lang van zijn deskundigheid gebruik te kunnen maken.

•
•
•
•
•
•

Bouwen aan een gezonde en duurzame Waddengemeente;
Zorg voor elkaar en voor de toekomst;
Werken aan een prettige samenleving;
Sociale samenhang stimuleren;
Kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen;
Zorgen voor werk voor iedereen die wil deelnemen aan onze
gemeenschap.
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Algemeen Bestuur, organisatie,
Openbare Orde en Veiligheid
Gemeentebestuur

Samenleving

Politiezorg en
brandweer
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• Wij willen een betere samenwerking met
alle partijen
• De raad moet een méérjarenvisie
ontwikkelen
• De gemeente moet haar regierol behouden
• En daarvoor ruimte geven aan nieuwe
experimenten
• De burger moet meer en eerder inspraak
krijgen
• De afstand tot de burger moet verkleind
worden
• De berichtgeving naar de bevolking moet
eerder
• De burgers hebben belang bij minder
regelgeving
• Aandacht voor tijdige spoed-evacuatle bij
weer rampen
• Verbetering handhaving en toezicht van de
politie
• De politie moet meer een voorbeeldfunctie
geven en meer doen aan preventie
• De jeugd en jongeren eerder betrekken bij
de vrijwillige brandweer

Verkeer
Autoverkeer

• Meer beleid voeren voor autoluwe dorpen
• Waar nodig en gewenst betaald parkeren
invoeren
• Elektrisch autorijden stimuleren

Fietsverkeer

• Verbreden en verbeteren van de huidige
fietspaden
• Meer parkeermogelijkheden in de dorpen
creëren
• Extra aandacht besteden aan het snelle
elektrisch fietsverkeer

Reconstructie Nes • De reconstructie van Nes spoedig ter hand
nemen
• En aanvullend beleid meenemen i.v.m. de
veiligheid
Ruimtelijke
inrichting

• Waar mogelijk woonerven creëren in de
dorpen
• Beperken van grote vrachtwagens in de
dorpen
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Economie, recreatie en toerisme,
werkgelegenheid

Vervoer
Veerdienst

Bus- en
taxivervoer

Veerdam

• Samen met het openbaar vervoer en de
veerdienst een visie voor de lange termijn
ontwikkelen
• Van de huidige vaargeul een Hoofdvaarweg maken
• Dat geldt ook voor de bootverbinding en
vertragingen
• Met name voor de wintermaanden toestaan
in Nes
• Mogelijkheden onderzoeken voor herinvoering van de uurdienst voor alle dorpen

Passantenhaven

• Spoedige aanpak van een veilige, duurzame haven, zowel voor passanten als voor
de eigen inwoners
• Betere inrichting in de vorm van ligboxen

Buremer steiger

• De mogelijkheden verkennen voor het
herstel van het oorspronkelijke haventje in
historisch perspectief

Gemeentelijk
beleid

Regelgeving

• Instellen van een ondernemersloket
• Een lange termijn visie ontwikkelen
• Verminderen of afschaffen van overbodige
regels
• Maken van goede beleidsafspraken
• Aandacht besteden aan kwaliteit en klantvriendelijkheid van het personeel

Nieuwe markten

• Nieuwe markten openen bijv. in het
zorgtoerisme
• Met de VVV samen Ameland profesioneel
promoten

Werkgelegenheid • Nieuwe banen in o.a. het sport- en gezondheidstoerisme creëren
• De vestiging van kleinschalige bedrijven
stimuleren
• Initiatieven voor het Wellnessplan in de
Vleijen positief benaderen, met aandacht
voor de ruimtelijke voorwaarden en het
maken van heldere afspraken

9

10
Landbouw
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Onderwijs, cultuur en sport

Duurzame
landbouw

• Streven naar een goed evenwicht tussen
recreatie, natuur en landbouw
• Bevordering van duurzame innovaties, zoals
biologische landbouw

• Wij willen graag de huidige scholen op
Behoud van
Ameland behouden
onderwijsaanbod
• Graag extra aandacht voor kinderen met
leerachterstanden

Natuurinclusief

• De samenhang tussen bedrijfsvoering en
ontwikkeling van de natuur en recreatie
bevorderen, waarbij de landbouw profiteert
van de natuur en andersom

Muziekonderwijs

Landbouwbeleidsplan

• Een spoedige evaluatie van het landbouw
beleidsplan is gewenst

Agrarische deeltijd- en hobby
bedrijven

• Het belang van de meerwaarde van deze
sector inzien
• Mogelijkheden onderzoeken van uitbreiding
van de deeltijdbedrijven naar professionele
bedrijven

Amelander
product

• Het Amelander product en de lokale
voedselverbouwing verder stimuleren

• Ameland ‘82 pleit voor het invoeren van
muziekonderwijs voor de hoogste klassen
van het basisonderwijs

Amelander cultuur • Cultuur moet echt verbindend zijn
• Wij willen graag kansen en impulsen geven
aan nieuwe vormen van muziekbeoefening
en aan jeugdige talenten
Amelandhûs

• Wij willen komen tot de oprichting van een
modern bezoekerscentrum in een vrijkomend
gebouw, met een integrale en multifunctionele opzet, digitaal, virtueel,
informatief en innovatief

Ameland als
sporteiland

• Het recreatiegebied De Vleijen ontwikkelen
voor het beoefenen van meerdere sporten
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Welzijn, ouderenzorg, jeugd en
jongeren
Welzijn en
ouderenzorg

• Wij zien graag dat een zinvolle dagbesteding dicht in de buurt mogelijk blijft
• Indien gewenst is uitbreiding van de taken
van het Sociaal Cultureel Werk mogelijk

Ouderenzorg

• Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig op Ameland kunnen blijven wonen
• Woningen moeten meer worden afgestemd
op de toekomstige zorgvraag

Nieuwbouw van
De Stelp

• Wij kiezen voor een positieve insteek voor
nieuwbouw van De Stelp in Hollum en daarbij een verantwoord financieel beleid voeren

Toekomstbestendige woningen

• Wij willen graag dat er in alle dorpen
woningen zorgwoningen komen en dat
deze worden opgenomen in het woningbouwprogramma en in de Woonvisie van
de gemeente Ameland

Jeugd- en
jongeren

• Het is voor de jeugd van belang dat zij
kunnen opgroeien in een veilige leefomgeving
• Bij gesignaleerde problemen moet tijdige
hulp worden ingeschakeld
• Het is van belang dat jongeren na het
volgen van school en opleiding voor
Ameland behouden blijven

Gezondheidszorg, natuur en milieu
Gezondheidszorg • Het is van belang om gemeentelijk beleid te
ontwikkelen en een gezonde levensstijl te
bevorderen
Spoedeisend
patiëntenvervoer

• Het is van groot belang om hiervoor met
alle vervoerders méérjarige afspraken te
maken
• Wij pleiten voor een spoedige opwaardering van de diverse voorzieningen op
het vliegveld

Natuurbeleidsplan • Het Amelander natuurbeleidsplan moet tijdig
worden herijkt en geëvalueerd en de uitgangspunten opnieuw worden vastgesteld
en het historisch medegebruik daarin verankeren
• De uitvoering van de plannen van
Natura2000 kritisch blijven volgen
Toegankelijkheid
natuur

• In goed overleg met alle terreinbeheerders
bindende afspraken maken over de toegan
kelijkheid voor wandelaars, fietsers en ruiters

Eén beheer voor
de Waddenzee

• Het is van belang dat wij kunnen beschik
ken over een duidelijk en begrijpelijk plan,
met een goede inspraakmogelijkheid voor
de eilanden

13

14
Gezondheidszorg, natuur en milieu,
vervolg
Natuurwerkgroep • Veel waardering uiten voor alle inspanAmeland
ningen en veel ideeën van deze werkgroep
een plaats geven in het gemeentelijk beleid

Duurzaamheid
Duurzaamheidsambitie

• Samen met de andere Waddeneilanden
doorgaan met de uitvoering van het
Waddenprogramma
• Het is van belang om aanvullend beleid te
ontwikkelen voor haalbare duurzaamheidsopties;  
• De mogelijkheid onderzoeken voor een
2e zonnepark nabij Buren
• Creatieve oplossingen zoeken voor het
opwekken van zonne-energie bij gemeentelijke gebouwen
• Nieuwe afspraken maken met horeca- en
winkelbedrijven over energiebesparing

Elektrisch
autovervoer

• Stimuleren van elektrisch autovervoer en
gelijktijdig aanbrengen van voldoende
oplaadpalen en andere voorzieningen

Toekomstige
bootverbinding

• Het is van groot belang om tijdig na te
denken verbinding over alternatieve vormen
van toekomstig vervoer van de veerdienst

Milieu en reiniging • Het is zaak om ons meer bewust te maken
van ons kwetsbare milieu en daarop zuinig
te zijn
• Onze reinigingsdienst behouden en het
behalen van efficiencywinst zoveel mogelijk
stimuleren
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Duurzaamheid, vervolg
Meer voorbeelden • Woningen van het Gemeentelijk Woningbedrijf versneld voorzien van muur-, dak- en
vloerisolatie

Bouwen en wonen
Ruimte en
omgeving

• De leefbaarheid in de dorpen vergroten en
nauwe samenwerking met de dorpsbelangen
• Bestemmingsplannen tijdig afstemmen op de
actuele woningbehoefte
• De markt verkennen of er vanuit particulier
initiatief of met andere marktpartijen plannen
kunnen worden gemaakt voor de bouw en
exploitatie van betaalbare woningen

Bouwen en
wonen

• Woningen moeten divers, betaalbaar en
innoverend zijn
• Het tekort aan starterswoningen en woningen voor kleine gezinnen versnel opheffen
• Samen met ondernemers plannen ontwikkelen voor de bouw van personeelshuisvesting

Investeringsplan
maken

• Voor energiezuinige woningen, zowel voor
de korte als de lange termijn

• Gemeentelijke gebouwen waar mogelijk
voorzieningen van zonnepanelen
• Stimuleren van eigen gebruik van regenwater ook bij recreatiewoningen
• Verder stimuleren van het Amelander Product
en de lokale voedselverbouwing
• Nieuwe afspraken maken met de lokale
horeca- en winkelbedrijven op het gebied
van energiebesparing
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Bouwen en wonen, vervolg
Gemeentelijk
woningbedrijf

Huisevestingsverordening

• Samen met huurders een eigen huurdersvereniging opzetten om méér inspraak in de
bouw, prijs en kwaliteit te krijgen in het
beleid
• Meer richting geven aan het maken van
goede en strategische voor het Strategisch
Voorraadbeheer van het Woningbedrijf
• Het huidige beleid rond de verkoop van
gemeentelijke huurwoningen herzien en
professionaliseren en samen met banken
zoeken naar betaalbare financieringen
• Verordening evalueren, herzien en hiaten in
de beleids- en regelgeving oplossen

Financieel Beleid
Gemeentelijk
beleid

• Verantwoord investeren en goede beleids
keuzes maken
• Regelmatig financiële overzichten opvragen
om het beleid tijdig te kunnen bijsturen

Belastingen

• Als doelstelling ervoor kiezen om de belas
tingdruk gelijke tred te laten houden met het
gemiddelde inflatieniveau

Toeristenbelasting • Voor de verblijfssector is het gewenst dat
de ondernemers tijdig kunnen beschikken
over het tarief en bij voorkeur hiervoor méér
jarenafspraken maken
• Onderzoek opstarten naar de mogelijke
inning via een geautomatiseerd systeem
waardoor de administratieve druk bij de
verhuurders kan worden weggehaald
Leges

• Evalueren van de gemeentelijke legesheffing
en eventueel en waar mogelijk vereenvoudigen

Kies voor een
sterk en stabiel
Bestuur

Ons volledige programma kunt u vinden op onze eigen website:
www.ameland82.nl

