
Betrouwbare 

veerverbinding

HUISVESTING
ambitie, visie, 

innovatie!

 
 

 

Openbare Partij Vergadering 

donderdag 10 september 20:00 uur in de Burgemeester Waldaschool te Nes 

maximaal 40 personen i.v.m. 1,5 meter afstand, vooraf aanmelden verplicht** 

óf volg het live vanuit huis: www.ameland1.nl en klik op ‘Livestream’  

zaal en livestream geopend vanaf 19:45 uur 

  Agenda  

1. Opening  

2. Mededelingen 

3. AmelandEén ruim twee jaar op weg 

 Verslag vanuit bestuur, fractie en wethouder 

4. Bijpraten over diverse onderwerpen 

 Ameland bereikbaar  

 De Stelp  

 Herontwikkeling voormalig Zwembad 

 Woningbouw 

 […keuzeonderwerpen vanuit de vergadering…] 

5. Corona: zorgen, gevolgen, maatregelen, toekomst 

6. Economie: toerisme en leefbaarheid in de toekomst 

7. Sluiting (ca. 22:00 uur) 

 

**Deze vergadering/samenkomst is momenteel mogelijk binnen de noodverordening van 21-08-2020.  

Voor deze samenkomst treffen wij de benodigde maatregelen zoals omschreven in de noodverordening.  

Aanmelden per e-mail via dirkmetz10@knid.nl met je volledige naam en telefoonnummer. Gezondheidscheck bij de entree.  

Digitale interactie en opiniërende 

stemmingen tijdens de vergadering, 

met mobiel of tablet 

De 6 hoofdthema’s uit het AmelandEén 

verkiezingsprogramma 



 

 

WAT IS EEN OPENBARE PARTIJ VERGADERING? 

 Bij AmelandEén hoef je geen lid te zijn, iedereen 
heeft toegang tot de Openbare Partij Vergadering. 
Op de OPV kun je meepraten en meedenken over 
politiek en maatschappelijke onderwerpen.  

 De OPV is onderdeel van de statuten van 
AmelandEén (zie www.ameland1.nl) 

 Wij willen graag dat alle onderwerpen en 
aanwezigen tot hun recht komen, actiegroepen 
voor of tegen bepaalde onderwerpen dienen een 
eigen platform te organiseren 

 De OPV van 10 september 2020 bevat geen 
besluitvormende onderwerpen 

 De statuten zijn te allen tijde leidend 

 AmelandEén vraagt geen verplichte bijdrage om  
de onkosten te dekken, je steun is van harte 
welkom in de vorm van een kleine vrijwillige 
bijdrage (zie bankgegevens donaties hieronder) 

  

BANKGEGEVENS DONATIES 
NL.82.RABO.0325.2046.59 
o.v.v. ‘donatie’ t.n.v. AmelandEén 
 

DAGELIJKS BESTUUR 

Andries Metz      voorzitter 
Martijn Boelens lid 
Dirk Metz            secretaris-penningmeester 
p/a De Stringen 3 
9162 EX BALLUM 
06 - 11 43 81 53 
dirkmetz10@knid.nl 
 

FRACTIE 

Esther Oud-Kooiker raadslid 
Dirk Metz raadslid plv. fractievoorzitter 
Siard Bonthuis raadslid 
Hanneke Wansink raadslid 
William de Jong raadslid 
Erik IJnsen schaduwfractielid 
Martijn Boelens  schaduwfractielid 
Didi Koudijs-Baars  schaduwfractielid 
 

WETHOUDER 
Theo Faber portefeuilles zie website  
 

WEBSITE / FACEBOOK 
www.ameland1.nl 
www.facebook.com/AmelandEen 

Koers houden 
 

Op 21 maart 2018 kreeg AmelandEén een groot mandaat van 
de kiezer. “Nu moeten jullie het waarmaken!”, was een 
veelgehoorde reactie in de dagen na de verkiezingen. De 
eerste prioriteit die we stelden was het komen tot een 
gezamenlijk programma van alle politieke partijen. Een frisse 
en solide start. AmelandEén zag en ziet politieke en 
bestuurlijke vernieuwing als noodzakelijke voorwaarde om de 
inhoud weer de boventoon te laten voeren. Er lagen vele 
uitdagingen voor ons: het op de rails zetten van grote 
projecten als de woningbouw, de nieuwe Stelp en de lobby 
voor de veerverbinding maar ook het vlot trekken van diverse 
vastgelopen dossiers zoals het parkeerterrein bij de Coop en 
het voormalig tropisch zwembad. Al voor de verkiezingen 
stelden we vast dat het een gigantische klus zou worden en 
dat we moesten blijven inzetten op goede verhoudingen en 
samenwerking met alle partijen.  
 
Vanwege de roerige situatie van voor de verkiezingen hield de 
commissaris van de Koning de vinger aan de pols in de 
Amelander politiek. Ameland kreeg een waarnemend 
burgemeester met vertrouwelijke opdracht toegewezen. In 
2018 en 2019 zijn veel zaken op de rails gezet maar inherent 
aan de politiek is dat je te maken krijgt met ‘ruk- en 
zijwinden’. Voor ons als nieuwe partij met bestuurlijke 
verantwoordelijkheid een extra beproeving of we ook in 
moeilijke omstandigheden koers konden houden. Dat begin 
2020 de coalitie ten val zou komen hadden we vooraf niet 
kunnen bedenken. Gelukkig zag ook de commissaris dat deze 
politieke crisis ‘anders was dan andere’ en hij gaf Ameland de 
tijd en de ruimte om het zelf op te lossen. Na ruim twee 
maanden impasse en een korte wethouder-loze periode kon 
de koers weer worden voortgezet met een nieuwe  
drie-partijen coalitie. Vrijwel direct daarna rolde Nederland de 
corona-crisis in en werd door onze premier een lockdown 
afgekondigd. Dit betekende ook op Ameland veel zorgen bij 
burgers en ondernemers en er kwamen veel extra vragen en 
problemen op de gemeente af. Ondertussen moest het 
bestaande werk ook zoveel mogelijk doorgaan en de 
belangrijke projecten op koers blijven.  
 
Ondanks de beperkende maatregelen organiseren we op 10 
september een aangepaste Openbare Partij Vergadering die 
ook live vanuit huis gevolgd kan worden. We praten je dan 
graag verder bij en zijn benieuwd naar datgeen wat jij 
belangrijk vindt en ons mee wilt geven. 
 
Bestuur en fractie 
AmelandEén 
 
 






















































































