
Sterke 

gebalanceerde 

eilandeconomie

Er leven steeds meer zorgen over (teveel) groei, maar tegelijk ook 

over kwalitatief goede werkgelegenheid op het eiland. Economische 

ontwikkelingen moeten perspectief bieden voor de (werkende) 

gemeenschap op de lange termijn. 

BALANS 

LEEFBAARHEID EN 

ECONOMIE 

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)

Huisvesting

Goede en diverse huisvesting is de basis voor leefbaarheid. Op een 

beperkte ruimte vraagt dit om ambitie, visie en innovatie! De 

gemeente en het woningbedrijf hebben een sleutelrol en moeten 

deze veel meer benutten.

HUISVESTING

Nieuwbouw van zowel huur- als koopwoningen heeft de huisvestingsmogelijkheden voor 

eilanders sterk verbeterd. De komende jaren gaan we hiermee door. Met extra aandacht 

voor personeelshuisvesting (ook zorg/onderwijs). Woningen voor permanen-te bewoning 

moeten op de lange termijn worden behouden voor eilanders. Dit vraagt om 

verregaande regulering en handhaving, maar ook om eigen verantwoordelijkheid.

Ameland Duurzaam 

Zelfvoorzienend
Ameland loopt landelijk gezien in de voorhoede. Deze voorsprong 

moeten we behouden. Groen moet je doen. 

DUURZAAM 

ZELFVOORZIENEND

Ameland wil 15 jaar voorop lopen in de energietransitie. In 2035 zijn we volledig 

duurzaam zelfvoorzienend in energie en water. Een deel van de huishoudens en 

bedrijven heeft al grote stappen gezet. Uiteindelijk zal iedereen aardgasvrij gaan 

verwarmen. De gemeente verzorgt waar nodig praktische ondersteuning: "van 

klimaatakkoord tot keukentafel" en blijft samen met partners initiëren en pionieren.

Sociaal op 

eilandschaal

Zorg, sport, onderwijs, kinderopvang, enz. De gemeente moet samen 

met verantwoordelijke partijen zorgen voor sociale voorzieningen die 

aansluiten bij de vraag van de toekomst. Het is van belang dat er 

integraal en out-of-the-box naar mogelijkheden en oplossingen 

wordt gekeken.

SOCIAAL EN 

VITAAL

Zorg, sport, onderwijs, kinderopvang en buurtwerk, de gemeente moet samen met 

verantwoordelijke partijen zorgen voor vitale sociale voorzieningen die aansluiten bij de 

vraag van de toekomst. Nieuwbouw De Stelp en ouderenzorg algemeen blijft 

topprioriteit. De Amelander omgeving stimuleert een bewuste, gezonde en vitale 

levensstijl van eilanders en bezoekers.

Betrouwbare 

veerverbinding

Investeren in duurzame en constructieve verhoudingen met alle 

partijen die betrokken zijn bij de korte- en langetermijnoplossing van 

de veerverbinding. Ameland heeft recht op een goede bereikbaarheid 

en dat is mogelijk!

TOEKOMST VERKEER 

EN VEERVERBINDING

De veerverbinding en het verkeer op het eiland zullen veranderen de komende 10 jaar. 

De toekomst van de veerdienst is emissieloos en betrouwbaar. Op het eiland is het 

(auto)verkeer in de toekomst op slimme wijze (sterk) gereguleerd. Er zijn goede 

alternatieven. De kernwaarden van Ameland: rust, ruimte en natuur worden versterkt. 

Politieke- en 

bestuurlijke 

vernieuwing

Minder partijpolitiek. Minder waan van de dag. Minder populisme. 

Meer vooruitkijken en de krachten bundelen om tot consistent 

langetermijnbeleid te komen. 

DAADKRACHTIG 

EILANDBESTUUR

Ameland staat voor grote opgaven. 

Dit vraagt om een daadkrachtig eilandbestuur, een professionele gemeentelijke 

organisatie, burgerparticipatie en samenwerking.
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