
Hier volgen de zienswijzen van
AmelandEén op de volgende 
Amelander vraagstukken.

Nieuwbouwplannen 
Klein Vaarwater
Ons standpunt hierover geldt voor
alle recreatieparken op Ameland
met ontwikkelingsambities. De 
nadruk in de ontwikkeling van het
toeristisch product moet wat ons
betreft liggen op verbetering van de
kwaliteit, gastvrijheid en duurzaam-
heid. Groei is slechts mogelijk bin-
nen strenge kaders. We pleiten voor
een duurzame lange termijn exploi-
tatie. Ontwikkelingen moeten het
gebied versterken en de maatschap-
pelijke waarde op de lange termijn
moet goed worden onderbouwd. 
Diversiteit van het toeristisch 
product moet behouden blijven en
is de identiteit van Ameland.

12 maanden economie 
op Ameland
Dit gaat enerzijds over de balans
tussen drukte en rust op het eiland.
Anderzijds gaat dit over gasten die
hier door ons zelf naar toe worden
gehaald en ook in de rustige perio-
den moeten kunnen rekenen op een
behoorlijk en aantrekkelijk service-
niveau. De onomkeerbare trend van
seizoensverbreding leidt soms tot
zorgen. Op het moment dat drukte
steeds langer aan blijft houden dan
verwacht komt de benodigde rust
van ondernemers en medewerkers
in het geding. Dit vraagt om lastige,
organisatorische keuzes van bedrij-
ven. Ameland als geheel zal altijd 
relatief drukke en rustige perioden
houden, dat is inherent aan toe-
risme. Overlast door teveel drukte
moet natuurlijk worden voorkomen,
maar verder kun je dit seizoens-
patroon slechts tot op zekere
hoogte sturen. Dat is de realiteit.
Het roepen van: ‘we zijn vóór of
tégen een 12 maanden economie’ is
in feite een loze kreet. Het gaat om
goede oplossingen die bijdragen aan
een gezonde balans tussen drukte
en rust op alle niveaus.

Verhuizing COÖP Hollum naar
parkeerterrein Jan Jacobsweg
In Hollum lijkt behoefte aan een 

supermarktlocatie aan de rand van
het dorp. Er zijn problemen met de
bevoorrading en het parkeren. De
zoekgebieden voor een supermarkt
buiten het centrum liggen wat 
AmelandEén betreft aan de invals-
wegen Oranjeweg en Fabrieksweg.
Het is aan een ondernemer om met
grondeigenaren in gesprek te gaan
en plannen in te dienen bij de ge-
meente. De huidige impasse rondom
de grond van de COÖP (waar deels
gemeentehuisjes op staan) moet
door de gemeente correct worden
opgelost. Dit moet niet leiden tot
een overhaaste beslissing om een
nieuwe supermarkt te projecteren
op het parkeerterrein aan de Jan 
Jacobsweg. Dat is het verschuiven
van een probleem en het creëren
van nieuwe problemen.

Vaargeul problematiek
Betrouwbare veerverbinding
korte termijn: De structurele ver-
tragingen zijn onacceptabel. Inwo-
ners en ondernemers ondervinden
veel ongemak en maken zich zorgen
over de toekomstige bereikbaarheid
van Ameland. Veel bedrijven lijden 

economische schade door de vertra-
gingen. Rijkswaterstaat moet beter
baggeren en de toegezegde bochtaf-
snijding uitvoeren. Dit is toegezegd
in het Open Plan Proces. De nieuwe
dienstregeling (‘de knip’) moet eind
september 2018 geëvalueerd wor-
den. Het ministerie van Infrastruc-
tuur en Waterstaat gaat over de
aanbesteding van onze veerdienst
en wil betrouwbare reistijden bie-
den aan passagiers. Echter, in de 
afwegingen voor maatregelen op de
korte termijn – zoals een aangepaste
dienstregeling of een extra schip –
bleken de bedrijfseconomische 
belangen van de rederij zwaarder te
wegen. Dit is onjuist. De nieuwe 
watertaxi kan een mooie aanvulling
zijn op het vervoersaanbod, maar
het mag absoluut niet worden ge-
zien als een oplossing voor de ver-
tragingen van de reguliere veer-
dienst.

Betrouwbare veerverbinding
lange termijn: We moeten toe naar
een duurzame oplossing. We moe-
ten open staan voor alternatieve
vervoersoplossingen en aanleg-

locaties. Dit vergt een lange adem,
goede verhoudingen, een intensief
lobbytraject en samenwerking met
alle betrokken partijen. We hebben
een permanente ambassadeur nodig
met goede ingangen in Den Haag en
bij de provincie. Zonder zicht op een
duurzame oplossing staat de gehele

ontwikkeling van de leef- en werk-
gemeenschap Ameland onder druk.
De lange termijnoplossing begint
vandaag.

Ouderenzorg op Ameland,
nieuwbouw Stelp
Nieuwbouw is al veel te lang uitge-
steld en echt noodzakelijk. Geen 
discussie. Het is mooi dat de ge-
meente inmiddels weer bouwpart-
ner is. Maar..., politieke partijen van
Ameland…, er moet vooraf meer
aandacht worden besteed aan de
woon-, leef- en zorgbehoefte van de
bewoners nu en over 20 jaar en ver-
der. Dit moet vertaald worden in
een duidelijker ontwikkeldoel waar-
bij ook aandacht is voor het combi-
neren van functies zoals begeleid
wonen, een eigen keuken, aantrek-
kelijke ouderenwoningen/-apparte-
menten en bijvoorbeeld een klein-
schalig zorghotel. In feite is er
sprake van een totale gebiedsont-
wikkeling. Er liggen nu kansen en
mogelijkheden die we moeten be-
nutten. Of… wordt het een wed-
strijdje wie het snelst kan scoren…?
Het ontwikkelproces moet open

want het is te onduidelijk waar het
nu heen gaat. We willen geen een-
heidsworst, maar een eigen eilander
invulling met karakter, openheid,
dorpse gezelligheid. Het is geen zie-
kenhuis maar een leefomgeving met
zorg. Laten we eerst met elkaar
komen tot een breed gedragen ont-
wikkeldoel. Daarna doorpakken en
bouwen!

Burger en bedrijfsleven meer 
betrekken bij gemeentelijke
plannen
Een mooi voorbeeld daarvan is onze
Openbare Partij Vergadering (OPV).
Bij AmelandEén hoef je geen lid te
zijn. Iedereen heeft toegang tot
onze OPV. Op deze vergadering kun
je meepraten en meedenken over
politiek en maatschappelijke onder-
werpen. De OPV is een officieel 
onderdeel welke is benoemd in de
partijstatuten van AmelandEén. De
eerste OPV op 23 januari 2018 was in
vele opzichten een succes. De op-
komst van ruim tachtig mensen is
bijzonder hoog te noemen voor een
politieke bijeenkomst op Ameland.
De interactie met stemkastjes was
een geslaagde primeur. Door deze
vorm kwam iedereen ‘aan het
woord’. Opvallend en ontnuchte-
rend was de uitslag bij enkele maat-
schappelijk en politiek gevoelige 
onderwerpen. Het ‘werkelijke’ beeld
was vaak tegenovergesteld aan de
breed aanwezig veronderstelde sen-
timenten. AmelandEén is met deze
open structuur een unieke partij op
Ameland en in Nederland.

Duurzaam Ameland
Ameland duurzaam zelfvoorzie-
nend. Ameland loopt mee in de
voorhoede van de energietransitie
en daar mogen we best trots op zijn.
Op Ameland moeten we de energie
die we verbruiken zelf duurzaam
opwekken en slim balanceren. Con-
creet betekent dit dat we inzetten
op energiebesparing, groene opwek
en slimme systemen. De gemeente
initieert, informeert en onder-
steunt. Waar nodig onderneemt de
gemeente zelf. De gemeente kan dit
echter niet zonder de Amelanders.
We willen nadrukkelijk de dialoog
zoeken om tot de oplossing te
komen die voor iedereen werkt. 

Wellness Plannen Kontour op 
locatie zwembad Nes
Op de locatie van het voormalig 
subtropisch zwembad is een grote
wellnessvoorziening toegestaan.
Een goede wellness kan meerwaarde
bieden voor het hele eiland. Be-
staande accommodaties kunnen bij-
voorbeeld arrangementen aanbie-

Gonneke Braakman
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AmelandEén, een nieuwe Amelander partij met tien zeer enthousiaste kandidaten die een constructieve rol willen gaan vervullen
in het gemeentebestuur van Ameland. Andries Metz en Theo Faber zetten namens de partij graag de standpunten uiteen. Beiden
profileren een zelfverzekerde politieke partij die zich richt op samenwerking en die een langetermijnvisie heeft. Of zoals Andries
Metz het benoemt: ‘Het is tijd voor wat nieuws. We willen een andere manier van politiek bedrijven. Meer vooruitkijken en de
krachten bundelen om tot consistent langetermijnbeleid te komen’. 

AmelandEén
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AmelandEén v.l.n.r. Didi Koudijs-Baars, Andries Metz, Erik IJnsen, Siard Bonthuis, Hanneke Wansink, Heidi Bunicich, 
Esther Oud-Kooiker, Theo Faber, Martijn Boelens en William de Jong.



den in combinatie met wellness, wat
weer zorgt voor extra aanloop bij
winkels en horeca. De doelgroep
voor wellness is gevarieerd. Het
beeld dat dit alleen maar ‘rijken’ zijn
is onjuist. Wat AmelandEén betreft
is een hoogwaardige wellness – die
zich kan meten met het betere aan-
bod in Nederland – een mooie en
passende aanvulling op het be-
staande aanbod van toeristische
voorzieningen op Ameland.
AmelandEén is kritisch tegenover de
realisatie van hotel-/appartementu-
nits die worden gebouwd om ver-
volgens in delen door te verkopen.
Dit is voor AmelandEén uitgesloten.
AmelandEén vindt het van groot be-
lang dat de overheid betrouwbaar is.
Een ondernemer die plannen wil
maken moet weten waar hij aan toe
is. De gemeenteraad moet daarom
proactief een standpunt innemen
over wat mogelijk en wenselijk is in
dit gebied en wat niet.

Waar ligt voor AmelandEén de
komende vier jaar de nadruk op?
Op HUISVESTING! Het huidige aan-
bod in zowel koop- als huursector is
te krap, een voordelig koopsegment
ontbreekt, instromen voor alleen-
staande jongeren en jonge gezinnen
is lastig, doorstroom voor ouderen
die wel kleiner en ontzorgd willen
wonen is momenteel niet aantrek-
kelijk. Ondertussen stijgt het inwo-
neraantal en de vraag naar perso-
neelshuisvesting. Er is de afgelopen
decennia te weinig en te eenzijdig
gebouwd. Lenen is gebonden aan
strenge ‘ijzeren’ regels. Druk van 
investeerders lijkt soms over te
slaan van het recreatiegebied naar
de dorpen en de gemeente heeft
geen grond in bezit waar gemakke-
lijk ‘even’ nieuwe huizen op ge-
bouwd kunnen worden. Al met al
een redelijk complexe probleem-
schets. Willen we betaalbare en ge-
varieerde huisvesting garanderen
op Ameland dan zullen we flink aan
de slag moeten! AmelandEén heeft
huisvesting tot hoofdthema ge-
maakt voor de komende tien jaar. In
ons programma staat een grote en
gevarieerde set aan concrete (inno-
vatieve) maatregelen genoemd die
moeten leiden tot meer wooneenhe-
den en meer doorstroom. Een eigen
gemeentelijk/coöperatief vastgoed
ontwikkelbedrijf (zusje van het ge-
meentelijk woningbedrijf) kan di-
verse ontwikkelingen versnellen en
stroomlijnen. Andere maatregelen
kunnen prima door de markt wor-
den opgepakt. De gemeente moet
leiden en faciliteren.
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Mettaloka biedt dit eerste halfjaar
van 2018 een cyclus van vier
thema-avonden aan, die ook los
van elkaar te volgen zijn. Het zal
gaan over Vriendelijkheid (Metta),
Mededogen (Karuna), Mede-
vreugde (Mudita) en Gelijkmoedig-
heid (Upekkha).

Soms lijkt het er op dat we in onze
tijd vergeten zijn wat de aard van
onze menselijke natuur is. Mis-
schien komt dat, omdat we zo
onder de indruk zijn geraakt van
de pijnlijke en negatieve kanten
ervan, dat we op positieve kanten
niet meer durven te vertrouwen.
Sterker nog, het lijkt soms wel 
wereldwijsheid om de positieve in-
tenties en gevoelens – en al hele-
maal die van anderen! – te wan-
trouwen of zelfs te ontkennen:
doet iedereen uiteindelijk niet alles
uit eigenbelang? Dat wantrouwen
schaadt ons en gaat in tegen onze
menselijke natuur. We zijn immers
sociale wezens, die afhankelijk zijn
van het samenleven met anderen.

En is samenleven niet juist geba-
seerd op vertrouwen? Op vertrou-
wen in de positieve kwaliteiten van
onszelf en van anderen?
Het mooie is, dat we er zelf wel iets
aan kunnen doen. We kunnen de
positieve aspecten van onze men-
selijke natuur, zoals welwillend-
heid en compassie, vreugde over
andermans voorspoed en ruim-
hartigheid, leren onderkennen 
en cultiveren. We kunnen er onze
levenshouding van maken, daar
worden we sterkere en gelukkigere
mensen door. Met geleide medita-
tieoefeningen, afkomstig uit de
boeddhistische traditie, kunnen 
we daar heel concreet mee aan de
slag.

(Bron: naar het voorwoord van Han de
Wit in ‘Vier Levensvrienden’.)

Data, thema en locatie staan ver-
meld in de Activiteitenagenda van
de Amelander. Graag even aanmel-
den in verband met de plaats-
ruimte (Hetty Pouli, 0621271100). 

Thema-avonden Boeddhisme in Mettaloka

Leven vanuit je hart

Henk J. Kremer - consultancy vastgoed
Stoffer Holtjerweg 75   9761 CA Eelde
info@henkkremervastgoed.nl
Telefoon 06 51386849
KvK 02053987

 TE KOOP GEVRAAGD

 vrijstaande recreatiebungalow
 in duingebied Nes en Buren op Ameland
 actueel aanbod bekend

Hanneke Wansink
Leerkracht basisonderwijs

Fotocredits: Jantina Scheltema.

Het ontwikkelen van de vier ego-overstijgende hartskwaliteiten, een uitnodiging
om met vriendelijke, compassievolle, vreugdevolle en onpartijdige ogen te 
kunnen kijken naar onszelf en naar de wereld. Heilzaam, verrijkend en religie-
overstijgend.

WWW.BOEKHANDELVANDENBRINK.NL  
VOOR ONLINE BOEKEN

INFO@WARENHUISVANDENBRINK.NL 

Advertentie

Nog even en we gaan met z’n allen
weer naar de stembus. Met weer een
nieuwe plaatselijke partij erbij wordt
de spoeling steeds dunner. Er zijn ten
slotte maar elf stoelen te verdelen. En
het kan dit jaar wel eens spannend
worden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik
het soms wel jammer vind dat er 
zoveel plaatselijke groeperingen mee
doen. Niemand had ooit verwacht dat
er zoveel plaatselijke partijen zouden
kunnen ontstaan. Zo zijn de 35 zetels
in Almelo nu al verdeeld over veertien
partijen en daar gaan dit jaar nog
meer partijen een poging doen om een
zeteltje mee te pikken. Maar ja er is,
zoals Herman Finkers zegt, in Almelo
altijd wat te doen, zo staat het stop-
licht op rood en zo staat het op …!

Net als in de Tweede Kamer wordt het
steeds moeilijker om combinaties te
maken van partijen en groeperingen
die met elkaar de kar kunnen en wil-
len trekken. Buurvrouw vindt dat 
het eerste wat gemeenteraadsleden
moeten doen is: een cursus volgen
‘Omgaan met elkaar’. En dat is, gelet
op alles wat hier en daar maar zeker
ook in onze eigen gemeente gebeurt,
helemaal niet zo’n gek idee.

Bovendien hebben tal van burgemees-
ters tegenwoordig ook niet meer een
echte voorbeeldfunctie. Recent is daar
Jan Hoekema van D’66, oud-burge-
meester van Wassenaar, die een ge-
heime afspraak had gemaakt over wat
extra salaris. Hij had bovendien nog
een echtgenote, Marleen Barth, PvdA
fractievoorzitter in de Eerste Kamer,
die om enige huurverlaging vroeg
voor de acht maanden dat haar man
zonder werk maar wel met een 100%
uitkering zat! Ja, waar moet je in he-
melsnaam die huur van betalen als je
man slechts ca € 100.000 bruto per jaar
verdient. Ja, zelf komt ze maar met
ongeveer € 28.000 bruto per jaar thuis
als lid van de Eerste Kamer. Maar dat
is dan ook vaak een erebaantje na een
politieke loopbaan. En meestal wordt
het flink aangevuld met een commis-
sariaat hier en lidmaatschap van een
Raad van Bestuur ergens anders.

Heb je dan geen enkel besef van mora-
liteit, weet je niet dat heel veel mensen
in Nederland iedere maand moeite
hebben om de huur te betalen. Weet je
waar sommige gezinnen in ons land
van moeten rondkomen? Weet je wel
dat er nog steeds voedselbanken in dit
land zijn en dat er bijna 400.000 kinde-
ren in armoede opgroeien. Hoe diep
kan een mens vallen als het grote
graaien eenmaal is begonnen.

Ja, een andere burgemeester, Steven
Huisman (VVD), heeft in Oosterhout
ook gegraaid, maar hij deed het naar
de borsten van enkele dames tijdens
feestjes. Het zijn maar een paar voor-
beelden maar de afgelopen jaren
kwam je dit soort berichten helaas
veel te veel tegen in de media.

Afijn, we gaan vanavond naar de
buren te eten. Buurvrouw kijkt altijd
naar het programma ‘Binnenste 
Buiten’. Jullie vragen je af wat dit
daar mee te maken heeft. Wel ook in
dit programma, net als in veel andere
woonprogramma’s, worden vaak
fraaie huizen bezocht en geven de 
bewoners een rondleiding door hun
bezit.
En altijd als je in de keuken komt is
deze groot en is de tafel die erin staat
bijna nog groter. En dan niet te ver-
geten hebben ze vaak ook nog een
buitenkeuken. Soms wonen mensen
alleen nog in een aangebouwde woon-
keuken annex buitenkeuken en ge-
bruiken ze het huis helemaal niet
meer! Die keukens zijn zo groot omdat
ze, zoals ze bijna allemaal zeggen, er
altijd met veel vrienden wordt gege-
ten. Nu eten wij ook wel eens met
vrienden maar met zijn vieren passen
we prima bij ons in de kamer!

Waar halen die mensen al die vrien-
den vandaan en komen die echt 
regelmatig allemaal eten. Ja, via face-
book heb je zomaar vrienden, maar
nodig je die dan ook direct maar uit
voor een etentje? Er zijn zoveel grote
keukens met hele grote tafels en heel
veel stoelen dat er vast mensen zijn
die nooit meer zelf eten koken. Die
worden dan gebeld voor een etentje,
pakken hun agenda en kijken of het
past.
Dat gaat dan als volgt: ‘Volgende
week donderdag, zeg je? Nee, dan
eten we al bij de ‘Vetbekjes’, en vrij-
dag nee dan zitten we bij de ‘Houtjes’.
Weet je, de week daarop hebben we
woensdag nog open staan, past dat?
Ja? Dan komen we graag! Tot woens-
dag over een week dan, hè. Nou, doei!’

Het leek buurvrouw ook wel eens leuk
om met vrienden te eten. Nu, we 
hadden nog flink ruimte in onze
agenda hoor! Ik zei: ‘Roept u maar, 
we kunnen bijna iedere dag’.
Maar ik moet nu stoppen. Mijn vrouw
roept dat buurvrouw de stamppot
boerenkool klaar heeft. Lekker, met
spekjes en worst! En in de woon-
kamer, ook dat nog!

De Buurvrouw

JAN J. DE VRIES


