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Verder praten? Loop 28 oktober en 2 november binnen bij Hotel de Jong of Café de Welvaart (meer info: www.amelandeen.nl) 

FEEDBACK / VRAAG / REACTIE / INBRENG ANTWOORD AmelandEén STATUS 

2021.0001   INBRENG VANUIT ENQUÊTE EN OPV 

 

onderwerp: Leefbaarheid 

 

[……] Van de 72 ingevulde enquêtes zijn zorgen over 

leefbaarheid verreweg het meest benoemd.  

[……] 

Op de OPV is benoemd dat ‘Balans leefbaarheid en economie’ het 

centrale hoofdthema wordt in het verkiezingsprogramma van 

AmelandEén. Ook de afgelopen jaren is hier al veel aandacht aan 

besteed. Voor de uitleg verwijzen we naar de beeld en 

geluidsfragmenten. 

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0002   VRAGEN ENQUÊTE EN OPV 

 

onderwerp: Personeelshuisvesting 

 

[……] Zowel op de OPV als in de enquête zijn (veel) vragen 

gesteld over personeelshuisvesting.   

[……] 

Deze vraag is beantwoord op de OPV. AmelandEén wil hier extra 

aandacht aan geven de komende periode door het gesprek met 

ondernemers verder te voeren, maar ook door de handhaving 

verder op orde te brengen. Voor de uitleg verwijzen we naar de 

beeld en geluidsfragmenten.  

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0003   INBRENG ENQUÊTE 

 

onderwerp: Verrommeling 

 

[……] In de enquête wordt diverse malen aandacht 

gevraagd voor verrommeling. Waaronder parkeren in de 

bermen, staat beschermd dorpsgezicht, uitwassen in het 

buitengebied, landbouwplastic, te grote kuilbaalopslag, 

bedrijventerrein, reclame-uitingen, etc.   

[……] 

Komt deels aan de orde op de OPV. Wordt achter de schermen 

ook al aan gewerkt. AmelandEén zet dit als punt in het nieuwe 

verkiezingsprogramma. 

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0004   INBRENG ENQUÊTE 

 

onderwerp: E-choppers en nieuwe vervoersmiddelen 

 

[……] Zorgen over e-choppers, e-scooters, elektrische 

bakfietsen etc. op het fietspad en daarbuiten in de natuur.    

[……] 

Komt deels aan de orde op de OPV. Wordt achter de schermen 

ook al aan gewerkt. Verbieden is (nog) niet mogelijk wanneer het 

door de RDW toegelaten voertuigen zijn. Campagne nieuwe gast 

zet in op bewustwording en gedrag. Er is een vervoersvisie in de 

maak waar ook dit punt in mee wordt genomen. AmelandEén zet 

dit als punt in het nieuwe verkiezingsprogramma en wil 

mogelijkheden tot verbod/regulatie verder onderzoeken. 

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 
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FEEDBACK / VRAAG / REACTIE / INBRENG ANTWOORD AmelandEén STATUS 

2021.0005   VIA E-MAIL 

 

onderwerp: Buren op de Bres 

 

[……] Wij maken ons zorgen over de leefbaarheid en 

verkeersveiligheid in Buren! Deelt AmelandEén deze 

zorgen? En is Buren nu wel een prioriteit voor AmelandEén? 

[……] 

Deze vraag en aanvullende vragen zijn ook gesteld op de OPV 

door aanwezigen van Buren op de Bres. Voor de interactie en de 

antwoorden verwijzen we naar de beeld en geluid fragmenten. 

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0006   VRAAG / TOEZEGGING OPV 20-10-2021 

 

onderwerp: enkelglas huurwoning 

 

[……] Een gemeentelijke huurwoning in de “Boerderij van 

Polet” zou uitgevoerd zijn met enkelglas. (Betreft de 

kopwoning, de rest heeft wel dubbelglas.) Al diverse malen 

contact gehad met gemeente, maar geen beweging. Kan 

AmelandEén hier eens achteraan gaan?  [……] 

 Zoeken we uit, binnenkort antwoord. In behandeling 

2021.0007   VIA E-MAIL 

 

onderwerp: openbaar onderwijs Ballum 

 

[……] Ik volg jullie via de stream en in de overzichten die 

tonen mis ik toch wel een belangrijk onderwerp nl, het 

voortbestaan van het openbare onderwijs in het algemeen 

en met name voor het belang van Ballum. Er wordt nu 

gebouwd en jonge gezinnen hebben weer de mogelijkheid 

om zich in Ballum te vestigen en dan is een dorp zonder 

een school niet interessant en wat betreft de leefbaarheid 

zal dit gevolgen hebben. Graag jullie aandacht hiervoor. 

Succes en ga zo door! 

[……] 

Deze vraag is ook gesteld door een aanwezige op de OPV, dit in 

combinatie met de toekomst van de kerk in Ballum. De vraag is 

beantwoord. We verwijzen naar de beeld en geluid fragmenten. 

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 
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FEEDBACK / VRAAG / REACTIE / INBRENG ANTWOORD AmelandEén STATUS 

2021.0008   VIA E-MAIL 

 

onderwerp: vragen verkeer en veerverbinding 

 

[……] Het aantal auto’s welke door toeristen mee naar Ameland 

worden genomen is in de afgelopen jaren fors toegenomen.  De 

Amelanders , die je ook maar spreekt, zijn daar niet gelukkig 

mee. Ons eiland word daar niet beter van. Rust en ruimte 

beleving gaat verloren. We staan aan de vooravond van een 

nieuwe veerbootconcessie – van start 1 april 2029 - waarin o.a. 

de auto capaciteit kan worden geregeld. 

Input aan het nog op te stellen Programma van Eisen is zo 

verschrikkelijk belangrijk en dit is het moment om daar 

invulling aan te geven. Met elkaar.  Naast auto capaciteit is ook 

voorrang op de veerdienst van Amelanders een issue, 

momenteel kan je het vergeten om van vrijdag t/m maandag 

plotseling met je auto naar de overkant te reizen. 

Het hoofdstuk vertraging is vanaf 1995 al een hoofdpijn 

dossier. Dat kan zeker anders, zie o.a. Raadsbrede motie 5 

kwartier dienstregeling. De rederij heeft echter het monopolie 

en doet het af als zijnde probleem met de vaargeul. Ik kan jullie 

verzekeren dat de dynamiek van het wad niet zal veranderen. 

Het blijft tevens zo dat het 2 maal per etmaal laag water is.  De 

mens zal zich moeten aanpassen, in welke vorm dan ook. 

Vragen: 

1. Vind AmelandEén dat we meer of minder auto’s naar 

Ameland moeten laten komen?  ( antwoord graag met 

alleen méér of minder ) 

2. Zien jullie ook dan het aantal autobewegingen op Ameland 

veel te hoog is en zo ja, wat zijn jullie ideeën om het aantal 

auto bewegingen op het eiland terug te dringen? 

3. Wat is AmelandEén voornemens in te brengen als input van 

de nieuwe veerbootconcessie ? 

4. Zien jullie kansen voor een eigen Amelander Veerdienst met 

meer invloed van de eilanders? 

Ik zie met belangstelling uit naar jullie beantwoording. Mag ik 

deze ook schriftelijk ontvangen? [……] 

Volledig eens met de analyse en oproep in de inleiding. 

Antwoord op de vragen: 

1. Minder (d.m.v. sturing in tijd en locatie, denk o.a. aan seizoenen 

en A en B wegen en dorpscentra, maar ook vignet systeem en 

bijvoorbeeld niet de auto mee bij kort verblijf) 

2. Ja, op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ‘vervoersvisie 

2030’. Daarin zijn 6 scenario’s benoemd van compleet autovrij 

tot faciliteren van de groei en alles daar tussenin. Deze zijn in 

een themasessie informeel besproken met de gemeenteraad. De 

bedoeling is dat de gemeenteraad in februari 2022 een besluit 

neemt over het voorkeur scenario. De vervoersvisie zal daarna 

door de gemeenteraad worden vrijgegeven voor inspraak en de 

nieuwe gemeenteraad zal vervolgens de reactienota behandelen 

en de vervoersvisie definitief vaststellen. Daarmee is een stip op 

de horizon gezet en kan de visie worden vertaald in concrete 

maatregelen. In feite worden er op dit moment ook al 

regulerende maatregelen uitgevoerd. Denk aan de venstertijden 

voor laden- en lossen die in juni 2021 is ingevoerd voor centrum 

Nes, maar ook het aanpakken van parkeren in de bermen, 

stimuleren van OV. 

3. Zoals gepresenteerd op de OPV is de hoofdlijn: “emissieloos en 

betrouwbaar”. Het is zaak dat de gemeente het komen jaar 

exact gaat uitzoeken welke eisen er gesteld kunnen worden en 

dus welke positie de gemeente heeft. De positie in de huidige 

concessie als ‘adviseur’ is wel erg mager. Bij structurele drukte 

zoals nu is het zeker een punt dat eilanders nu vaak voor een 

vol geboekte boot staan als ze met de auto over willen, dat 

moet anders.  

4. Ja, maar het belangrijkste is een goede en betaalbare 

verbinding met specifieke aandacht voor de eilander reizigers. 

Tot slot; naar aanleiding van de motie 5-kwartier dienstregeling 

heeft de gemeente inmiddels vier jaar op rij gevraagd aan het 

ministerie van IenW en WPD om hier gehoor aan te geven, zonder 

resultaat. De gemeente mag jaarlijks (als adviseur) haar reactie 

geven op het vervoersplan van de concessienemer. Na vele 

gesprekken, verzoeken en overleg is de gemeente Ameland niet 

akkoord gegaan met het vervoersplan 2022. Dit is voor het eerst.    

Beantwoord 

 

Komt terug 

in 

verkiezings- 

programma 
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FEEDBACK / VRAAG / REACTIE / INBRENG ANTWOORD AmelandEén STATUS 

2021.0009   VIA E-MAIL 

 

onderwerp: Duurzaamheid in Bestemmingsplannen 

 

[……] Ik begrijp dat bestemmingsplannen vast liggen t.a.v. 

bouwen, maar kan de gemeente wel eisen dat er 

energieneutraal en energiezuinig gebouwd worden? [……] 

Energieneutraal en energiezuinig bouwen is in eerste instantie 

geborgd door het bouwbesluit. Deze schrijft bijvoorbeeld voor dat 

nieuwbouwwoningen bijna energie neutraal moeten zijn (BENG). 

AmelandEén wil bekijken of er aanvullende gemeentelijke eisen 

mogelijk zijn, met name ook voor de recreatie. Deze 

energiebesparende maatregelen vergen een extra investering 

maar verdienen zichzelf ook weer terug. De gemeente geeft al 

vele jaren gratis technisch advies op gebied van duurzaamheid 

en energie voor particulieren of bedrijven met (verbouw)plannen.   

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0010   VRAAG OPV 20-10-2021 

 

onderwerp: Oude Stelp 

 

[……] Wat gebeurt er in de toekomst met de oude locatie 

van De Stelp? [……] 

Deze vraag is beantwoord op de OPV. Toevoeging: in het huidige 

coalitieakkoord staat: “De coalitiepartners zien op termijn op de 

vrijkomende locatie van de huidige Stelp mogelijkheden voor een 

combinatie van sociale huurwoningen/hofjes, woonstudio’s en 

huur/koop appartementen.” Dit blijft de inzet van AmelandEén. 

Een eerste stap is het maken van een plan van eisen en studie 

voor dit gebied. 

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0011   VRAAG OPV 20-10-2021 

 

onderwerp: Natuur 

 

[……] Bij het tweede agendapunt op de OPV wordt 

opgemerkt dat het woord natuur nog niet is gevallen. Bij 

agendapunt vijf komt het wel aan de orde onder ‘balans 

leefbaarheid en economie’. [……] 

Deze vraag is beantwoord op de OPV door raadslid Dirk Metz. Bij 

agendapunt vijf komt het wel aan de orde onder bij het 

hoofdthema ‘balans leefbaarheid en economie’. Daar staat: “De 

Amelander gemeenschap heeft geen behoefte aan verdere groei 

van het toerisme. Leefbaarheid, natuur en de eilandercultuur 

worden gewaarborgd. De bestaande economie ontwikkelt zich 

stap voor stap (verder) naar volledig duurzaam en 

omgevingsbewust. (noot: bestaande bestemmingsplannen = 

bestaand recht)” Dit wordt verder uitgewerkt in het 

verkiezingsprogramma waarbij ook aandacht is voor 

biodiversiteit. Op de OPV wordt o.a. de biodiversiteit van het 

duingebied aan de orde gesteld en besproken. 

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0012   VRAAG OPV 20-10-2021 

 

onderwerp: Drugsgebruik 

 

[……] Er wordt gevraagd of er ook aandacht is voor 

drugsgebruik onder eilanders. Hier zijn grote zorgen over. 

Er is een eerste antwoord gegeven op de OPV. Recent was 

raadslid Esther Oud-Kooiker op een informatieavond waarin is 

aangegeven dat het drugsgebruik zich afspeelt onder zowel 

eilanders, ‘seizoenspersoneel’ en toeristen. AmelandEén wil dit 

onderwerp verder (laten) onderzoeken en bekijken welke aanpak 

mogelijk is.  

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 
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FEEDBACK / VRAAG / REACTIE / INBRENG ANTWOORD AmelandEén STATUS 

2021.0013   INBRENG ENQUÊTE 

 

onderwerp: Er voor de Amelander zijn en niet voor 

het grote geld 

 

[……] Diverse mensen vragen hier aandacht voor [……] 

AmelandEén en ook andere raadsfracties zijn hier zeer attent op 

en hebben ook al vele kleine en grotere maatregelen getroffen 

waar nodig en mogelijk. De aanname dat AmelandEén, andere 

raadsfracties of de gemeente ‘danst naar de pijpen van het grote 

geld’ is dan ook pertinent onjuist. Het is een interessante vraag 

hoe deze indruk dan toch kan ontstaan. Misschien omdat 

onterecht de indruk bestaat dat een gemeente de vrije 

markteconomie volledig kan reguleren, controleren en 

beheersen? Of andere gedachten? Wil iemand het gesprek 

hierover met ons aangaan? Van harte welkom op de 

inloopmomenten of op een ander moment op afspraak.  

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0014   INBRENG ENQUÊTE 

 

onderwerp: Aandacht voor sport 

 

[……] Aandacht voor populaire sporten onder Amelander 

jongeren en hier in investeren.      

[……] 

Algemene zin eens, maar niet alles kan op de kleine schaal van 

Ameland, er zijn ook al heel veel sportfaciliteiten die ook allemaal 

op peil gehouden dienen te worden, is het mogelijk een 

toelichting te geven waar dit specifiek om gaat? We horen graag! 

(geen contact gegevens achter gelaten door vragensteller) 

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0015   INBRENG ENQUÊTE 

 

onderwerp: Meer fietspaden 

 

[……] Diverse mensen willen graag meer (beton) 

fietspaden. 

[……] 

Verbeteren en uitbreiden van de fietsinfrastructuur stond in 2018 

ook in ons verkiezingsprogramma en gaan we mee door. 

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0016   INBRENG ENQUÊTE 

 

onderwerp: Opkopen van woningen 

 

[……] Zorgen over opkopen van woningen door ‘rijken’ en 

horecaondernemers    

[……] 

Komt deels aan de orde op de OPV. Op 25 oktober dient 

AmelandEén een motie in om een opkoopverbod / 

zelfbewoningsplicht in te stellen. 

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 
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FEEDBACK / VRAAG / REACTIE / INBRENG ANTWOORD AmelandEén STATUS 

2021.0017   INBRENG ENQUÊTE 

 

onderwerp: Aandacht voor (beroeps)onderwijs 

 

[……] Jongeren laten zien met welke opleidingen ze een 

toekomst hebben op het eiland en mogelijk ook deze 

(beroeps) opleidingen aanbieden op het eiland.     

[……] 

AmelandEén vindt het van belang dat jongeren zich optimaal 

kunnen ontwikkelen in de richting die zij zelf kiezen. 

Ontwikkeling is meer dan onderwijs alleen, het is een hele set 

aan vaardigheden, levenservaring, normen en waarden 

enzovoort. Wat betreft het beroepsonderwijs is in 2019 de 

Ameland Academy gestart met werken en leren in de horeca, 

allemaal op het eiland. Dit is ondersteund met subsidie van de 

gemeente en de provincie en heeft een bijdrage geleverd aan het 

terugdringen van het personeelsprobleem in de horeca. 

AmelandEén wil vergelijkbare initiatieven voor technische 

beroepen (zoals bouw-, installatietechniek) ook graag 

ondersteunen. Het werkaanbod op Ameland is logischerwijs  

minder breed dan aan de vaste wal, maar de laatste decennia 

zeker wel breder geworden, vooral het aantal MBO+ functies bij 

bedrijven en organisaties is toegenomen. De gemeente zelf wil 

ook in de toekomst een aantrekkelijk en belangrijke werkgever 

blijven voor het eiland. Wat AmelandEén betreft is het 

vestigingsklimaat en -perspectief voor onze jongeren zowel qua 

wonen als werk redelijk goed te noemen. We zijn er met elkaar 

bij om dit zo te houden en waar mogelijk verder te verbeteren.     

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

2021.0018   INBRENG ENQUÊTE 

 

onderwerp: Luisteren naar wat er in de bevolking 

speelt 

 

[……] Diverse mensen vragen hier door middel van het 

invullen van de enquête aandacht voor.  

[……] 

Daar zijn we voor en we proberen dit op verschillende manieren 

zo laagdrempelig mogelijk te maken. Waar mogelijk zetten we dit  

om in de praktijk.  

Beantwoord 

 

Komt terug in 

verkiezings- 

programma 

 


