
  

UITNODIGING 

  

 

OPENBARE PARTIJ VERGADERING 

 

woensdag 20 oktober 20:00 uur 

 

Burgemeester Waldaschool te Nes 

 

ook via livestream! 

#opnaar16maart2022!   #doemee! 

ü stel vragen 
ü word geïnformeerd 
ü geef je stem 

ONZE MENSEN     
Dirk Metz  raadslid, fractievz. gastheer amelander bierbrouwerij 
Esther Oud-Kooiker  raadslid  projectbegeleider waddencampus 
Erik IJnsen  raadslid  planner loon- en aannemersbedrijf 
Hanneke Ruijgh-Wansink raadslid  leerkracht basisonderwijs 
William de Jong  raadslid  onderhoudsmedewerker verhuur&beheer 
Siard Bonthuis  werkgroep  medewerker outdoor bedrijf 
Andries Metz  werkgroep  specialist energietransitie 
Vera v/d Geest-Nagtegaal werkgroep  medewerker verhuur&beheer 
Britta Kooiker-Boersma werkgroep  verpleegkundige 
Didi Koudijs-Baars   schaduwfractielid ondernemer verhuur&beheer 
Martijn Boelens   schaduwfractielid docent voortgezet onderwijs 
Theo Faber  lijsttrekker  wethouder / openbaar bestuur 
Jan-Ede Brijker       voorzitter  organisatieadviseur gemeente sw.frl. 
Gerard Kiewiet  raad van advies consultant publieke sector 
Gert-Jan Ridder  raad van advies manager ICT 

HANDIG OM TE WETEN   (let op! corona toegangscontrole) 
Corona maatregelen  denk aan de basisregels + QR-code check bij de ingang 

Livestream  ga naar www.amelandeen.nl klik op de knop “livestream” 

Digitaal stemmen   neem je mobiel of tablet mee, ook leentablets beschikbaar 

 @amelandeen 

 @amelandeen 

 @amelandeen 

amelandeen@gmail.com 
www.amelandeen.nl 

Samen voor 
resultaat. 



 

 
    live! 
 

Zaal open  19:45 uur 
Livestream 19:45 uur 
Opening  20:00 uur 
Sluiting      ca. 22:00 uur Resultaten 

motiveren om 
door te gaan! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

De Openbare Partij  
Vergadering (OPV) 
 

§ Bij AmelandEén hoef je geen lid te zijn,  
iedereen heeft toegang tot de OPV.  

§ Op de OPV kun je meepraten en meedenken over politiek 
en maatschappelijke onderwerpen.  

§ De OPV is opgenomen in de statuten van AmelandEén. 
§ Wij willen graag dat alle onderwerpen en aanwezigen tot 

hun recht komen, actiegroepen dienen een eigen 
platform te organiseren. 

§ De OPV van 20 oktober 2021 bevat geen besluitvormende 
onderwerpen. 

§ Op de OPV van 20 oktober 2021 worden de hoofdthema’s 
voor het verkiezingsprogramma 2022-2026 getoetst door 
middel van digitale stemmingen en bespreking. 

  

 Agenda 
 

1. Opening 

2. Rapportage 2018-2021 
§ Verslag vanuit bestuur, fractie en wethouder 
§ Hoofdpunten coalitieakkoord: nieuwbouw De Stelp, huisvesting, 

veerverbinding, voormalig zwembad, duurzaam Ameland en  
vele andere onderwerpen uit deze periode van ruim drie jaar. 

§ Ervaringen AmelandEén: het raadswerk, samenwerking, 
dilemma’s, terugblik inbreng eerdere OPV’s, enz.

3. Enquête: samenvatting resultaten 
§ Algemeen beeld, conclusies, bespreking 

4. Stel je vragen aan AmelandEén 
§ Vooraf doorgeven? Dat kan!: amelandeen@gmail.com 

5. Presentatie Hoofdthema’s 2022-2026 
§ Vanaf 17 oktober beschikbaar op www.amelandeen.nl 
§ Bespreking, discussie en toetsing 

6. Proces verkiezingsprogramma 

7. Preview: kandidatenlijst 2022 

8. Sluiting 

 

 

Sinds 20 september is de 
online enquête al meer dan 
vijftig keer ingevuld, dank 
voor je inbreng! Nog geen 
reactie gegeven? Dit kan nog 
tot en met 15 oktober. 
 

Door het beantwoorden van 
acht vragen kun je een reactie 
geven op het functioneren 
van AmelandEén in de 
afgelopen periode en kun je 
punten inbrengen die jij 
belangrijk vindt voor de 
toekomst van ons eiland. Ga 
naar www.menti.com en 
gebruik de code: 3900 6089.  
 

Met de Openbare Partij 
Vergaderingen in voorgaande 
jaren hebben we inmiddels 
ook al veel waardevolle 
inbreng opgehaald. Al deze 
informatie met elkaar 
betrekken we bij het 
evalueren en aanscherpen 
van de koers van AmelandEén 
richting 16 maart 2022. 

Toenemende 
zorgen  
leefbaarheid  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

De laatste jaren nemen de 
zorgen over toeristische druk 
en het verliezen van onze 
eilander waarden en identiteit 
toe. De Nationale Toerisme-
branche signaleert deze 
(wereldwijde) zorg en zet het 
gesprek hierover hoog op de 
agenda. Een ‘afkoelperiode’ is 
nodig om met elkaar een 
nieuwe balans te vinden in 
duurzaam toerisme met breed 
maatschappelijk draagvlak. 

In 2018 stelde AmelandEén 
huisvesting centraal. Er is 
grond aangekocht en in alle 
dorpen wordt nu volop 
gebouwd. We mogen trots 
zijn op het werk dat hierbij 
door onze eigen eilander 
aannemers en installateurs 
wordt verzet. Huisvesting 
blijft onze volle aandacht 
houden, naast bouw blijft 
actieve regulering en 
handhaving nodig! 

#huisvestingeilandersopéén     #trotsopdeamelanderbouw!       #samenvoorresultaat        
 
 
 
 
 
 
 

Enquête al 
meer dan vijftig 
keer ingevuld 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


