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----PERSBERICHT----   04-05-2018  

 

 

Wethouders Ameland bekend 

AMELAND – De nieuwe wethouders voor Ameland zijn Ellen Bruins Slot (PvdA) 

en Theo Faber (AmelandEén). Ellen Bruins Slot is 52 jaar, ze is politiek actief 

sinds 2005 en op dit moment demissionair wethouder in de gemeente 

Tytsjerksteradiel.  

 

AmelandEén en de PvdA willen de komende jaren een vernieuwend, slagvaardig en 

stabiel bestuur waarborgen. Beide partijen willen nadrukkelijk investeren in een 

goede samenwerking met de gehele gemeenteraad. Een mooie eerste stap hierin is 

de samen opgestelde en vastgestelde Raadsagenda 2018-2021.  

 

Irma Marinus en Andries Metz gaan de fracties aanvoeren van de PvdA en 

AmelandEén. Marinus en Metz staan voor een constructieve maar kritische 

(dualistische) samenwerking met het college en de nieuwe wethouders. 

 

De installatie van Ellen Bruins Slot zal plaatsvinden in de reguliere 

raadsvergadering van 25 juni. Tot die tijd zal Bruins Slot zich richten op een goede 

afronding van haar taken als wethouder in Tytsjerksteradiel. Tot aan 25 juni zal de 

heer Joop Lodewijks zijn werkzaamheden als wethouder (thans demissionair) 

voortzetten namens de nieuwe coalitie. 

 

Maandag 14 mei zullen Faber en Lodewijks geïnstalleerd worden in een extra 

raadsvergadering. In deze vergadering wordt ook het coalitieakkoord 

gepresenteerd. 

 

----einde persbericht----  

 

  



 

----PERSBERICHT----   21-04-2018 

 

 

AmelandEén en PvdA gaan formeren 

AMELAND – De Partij van de Arbeid Ameland en AmelandEén hebben vandaag 

besloten om samen de formatie te starten en te komen tot een coalitie. Beide 

partijen leveren één wethouder. Voor de wethouder van de PvdA wordt gezocht 

naar een kandidaat 'van buiten'.  

 

De informatiefase, de voorloper van de formatiefase, is vandaag afgesloten. In de 

raadsvergadering van komende maandag 23 april wil AmelandEén graag het 

verloop van het informatieproces en de conclusies daaruit verantwoorden. Tevens 

is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

AmelandEén en de PvdA streven er naar om in een extra raadsvergadering op 

maandag 30 april een coalitieakkoord te presenteren. Dit coalitieakkoord zal 

gebaseerd zijn op de afgelopen maandag unaniem vastgestelde Raadsagenda. 

 

 

----einde persbericht----  
  



 

----PERSBERICHT----   26-01-2018 

 

LOA blikt terug op Openbare Partij Vergadering AmelandEén 

AMELAND – Zaterdag 27 januari tussen 11:00 en 13:00 zit AmelandEén voor de 

tweede keer aan de koffietafel bij het programma LOA Politiek. De uitzending staat 

in het teken van een terugblik op de eerste Openbare Partij Vergadering die 

afgelopen week werd gehouden. De partijstandpunten zijn daar uiteengezet en 

toegelicht. De tachtig aanwezigen konden vervolgens per onderwerp via 

stemkastjes hun stem laten horen en er was ruimte voor vragen en discussie. 

 

Interviewer Peter Raadjes zal Andries Metz en Theo Faber van AmelandEén op 

kritische wijze bevragen over de partij standpunten en de uitslag op de stellingen. 

De onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn: 

 Huisvesting 

 Betrouwbare veerverbinding 

 Ameland duurzaam zelfvoorzienend 

 Eiland economie 

 Wellnessplan de Vleyen 

 Supermarkt Hollum 

 Nieuwbouw ‘De Stelp’ 

 Combineren en versterken voorzieningen 

 

Heb je ook kritische vragen voor AmelandEén? Laat het weten! Mail je vraag naar: 

studio@kabelkrantameland.nl of App voor of tijdens de uitzending met: 06-

42498427. Bellen kan ook: 542888 

 

De eerste Openbare Partij Vergadering was in vele opzichten een succes. De 

opkomst 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 

ontnuchterend was de uitslag bij enkele maatschappelijk en politiek gevoelige 

onderwerpen. Het ‘werkelijke’ beeld was vaak tegenovergesteld aan de breed 

aanwezig veronderstelde sentimenten. De resultaten van de opinie peiling zijn te 

bekijken via deze link. 

 

 

----einde persbericht----  

 

 

 

https://www.mentimeter.com/s/60904cdccf9dc1edf8b2cd35a41c9672/a479ec700ad

0?utm_campaign=voter_viewed_result&utm_medium=email&utm_source=rv_tran

sactional 
  

https://www.mentimeter.com/s/60904cdccf9dc1edf8b2cd35a41c9672/a479ec700ad0?utm_campaign=voter_viewed_result&utm_medium=email&utm_source=rv_transactional
https://www.mentimeter.com/s/60904cdccf9dc1edf8b2cd35a41c9672/a479ec700ad0?utm_campaign=voter_viewed_result&utm_medium=email&utm_source=rv_transactional
https://www.mentimeter.com/s/60904cdccf9dc1edf8b2cd35a41c9672/a479ec700ad0?utm_campaign=voter_viewed_result&utm_medium=email&utm_source=rv_transactional


----PERSBERICHT----   22-01-2018 

 

AmelandEén: Openbare Partij Vergadering 23 januari 

AMELAND – Morgen, dinsdag 23 januari, houdt AmelandEén haar eerste 

Openbare Partij Vergadering in de Burgemeester Walda School te Nes. Vanaf 

19:10 uur staan de koffie en thee klaar en kun je binnenlopen. Om 19:30 opent 

technisch voorzitter Jan-Ede Brijker de avond. Iedereen is van harte welkom. 

 

Tijdens de avond worden de standpunten uit het verkiezingsprogramma van 

AmelandEén uiteengezet door Theo Faber en Andries Metz, de nummers één en 

twee op de lijst. Aanwezigen kunnen hun mening geven via een stemming met de 

mobiele telefoon en uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie. Alle 

stemmingen de 23e zijn opiniërend, niet besluitvormend. Uitgebreide informatie is 

te vinden op de uitnodiging die vorige week huis-aan-huis is verspreid over het 

eiland. 

 

Sinds 12 januari is het gehele verkiezingsprogramma van AmelandEén digitaal 

beschikbaar op de website: www.ameland1.nl. Dit is de zogenaamde ‘feedback-

versie’. Reacties tot en met vrijdag 26 januari kunnen nog worden meegenomen 

alvorens het definitieve verkiezingsprogramma wordt vastgesteld. 

 

Mocht je 23 januari verhinderd zijn of je wilt uitgebreider in gesprek met de 

kandidaten van AmelandEén over een bepaald onderwerp dan kun je gebruik 

maken van de eerder aangekondigde inloopcafés op woensdag 24 januari van 17:00 

tot 19:00 uur in Hotel de Jong te Nes, en donderdag 25 januari van 17:00 tot 19:00 

uur in Herberg de Zwaan te Hollum. 

 

Begin november 2017 maakte AmelandEén al de namen bekend van de kandidaten 

voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Inmiddels is ook de door het 

bestuur voorgestelde volgorde bekend. Het is de bevoegdheid van de Algemene 

Leden Vergadering om de lijst definitief vast te stellen. Deze staat geagendeerd 

voor dinsdag 30 januari. 

 

1. Theo Faber 

2. Andries Metz 

3. Esther Oud-Kooiker 

4. Siard Bonthuis 

5. Dirk Metz 

6. Hanneke Wansink 

7. Erik IJnsen 

8. William de Jong 

9. Didi Koudijs-Baars 

10. Martijn Boelens 

 

-------einde persbericht---------- 
  



----PERSBERICHT----   12-01-2018 

 

AmelandEén stelt verkiezingsprogramma open voor reacties en inbreng 

AMELAND - AmelandEén wil graag in gesprek met kiezers over haar 

verkiezingsprogramma. Bij AmelandEén hoef je geen lid te zijn. Iedereen heeft 

toegang tot de Openbare Partij Vergadering. Op deze vergadering kun je meepraten 

en meedenken over politieke en maatschappelijke onderwerpen. 

 

De eerste Openbare Partij Vergadering wordt gehouden op dinsdag 23 januari om 

19:30 uur in de Burgemeester Walda School te Nes en staat geheel in het teken van 

het verkiezingsprogramma. Uitgebreide informatie is te vinden op de uitnodiging. 

Deze wordt volgende week huis-aan-huis over het eiland verspreid. De aanwezigen 

zullen op diverse standpunten om een mening worden gevraagd. De mobiele 

telefoon wordt daarbij gebruikt als stemkastje. Op de Openbare Partij Vergadering 

van 23 januari zijn alle stemmingen opiniërend, niet besluitvormend.  

 

Vanaf heden is het gehele verkiezingsprogramma van AmelandEén digitaal 

beschikbaar op de website: www.ameland1.nl. Dit is de zogenaamde ‘feedback-

versie’. Reacties tot en met vrijdag 26 januari kunnen nog worden meegenomen 

alvorens het definitieve verkiezingsprogramma wordt vastgesteld op 30 januari 

2018 door de Algemene Leden Vergadering van AmelandEén. Leden zijn alle 

mensen die een functie vervullen binnen de partij. Het definitieve 

verkiezingsprogramma wordt op 31 januari gepubliceerd. In een toelichting / 

persbericht worden wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van de eerste versie 

benoemd en gemotiveerd. 

 

Zowel voor als na de Openbare Partij Vergadering kunnen reacties ook worden 

gemaild. De contactgegevens staan op het voorblad van het verkiezingsprogramma. 

Na de Openbare Partij Vergadering staan er twee inloopcafés gepland. De eerste is 

woensdag 24 januari van 17:00 tot 19:00 uur in Hotel de Jong te Nes, en de tweede 

op donderdag 25 januari van 17:00 tot 19:00 uur in Herberg de Zwaan te Hollum. 

De kandidaten van AmelandEén zijn daar aanwezig en gaan graag met jou in 

gesprek. 

 

Zaterdag 13 januari tussen 11:00 en 13:00 wordt AmelandEén geïnterviewd in het 

radioprogramma LOA-politiek. Heb je kritische vragen voor AmelandEén? Laat 

het weten! App of bel voor of tijdens de uitzending met: 06-42498427. 

 

 

-------einde persbericht---------- 
  



----PERSBERICHT----  27-11-2017 

 

 

Nieuwe Partij kiest voor AmelandEén 

AMELAND - ‘De Nieuwe Partij’ gaat deelnemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 onder de naam: AmelandEén. 

AmelandEén staat voor een begin, samen, eenheid, één doel en voorop lopen. 

Bijvoorbeeld één in duurzaamheid of één in gastvrijheid. Er spreekt ambitie én 

verbinding uit. Het is vooral ook een naam die vrij geïnterpreteerd mag worden. De 

betekenis ligt wat dat betreft in de invulling die een ieder er zelf aan geeft. 

 

Afgelopen week zijn de naam en de statuten van AmelandEén vastgelegd bij de 

notaris en de Kamer van Koophandel. Ook is de partij nu officieel aangemeld bij de 

gemeente voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

Begin november maakte de partij al de namen van de bestuursleden en de concept 

kandidatenlijst bekend (verwijzing persbericht 1-11-2017). In het decembernummer 

van ‘De Amelander’ een uitgebreid interview met lijsttrekker Theo Faber jr. 

 

 

-------einde persbericht---------- 
  



----PERSBERICHT----  01-11-2017 

 

Nieuwe Partij maakt meer namen bekend 

 

AMELAND - Na een radiostilte van twee maanden maakt de oprichtingswerkgroep 

van De Nieuwe Partij meer namen bekend. Achter de schermen is hard gewerkt aan 

het opzetten van de partijstructuur en het selecteren van mensen. Er is ruim de tijd 

genomen voor dit proces, zodat de mensen die zich voor de partij gaan inzetten dit 

weloverwogen doen.  

 

De namen van de kandidaten -op alfabetische volgorde- zijn; 

Andries Metz, Didi Koudijs-Baars, Dirk Metz, Erik IJnsen, Esther Oud-Kooiker, 

Hanneke Wansink, Martijn Boelens, Siard Bonthuis, Theo Faber en William de 

Jong.  

 

Het Algemeen Bestuur van de Nieuwe Partij wordt gevormd door het Dagelijks 

Bestuur (Dirk Metz, Hanneke Wansink en William de Jong), de Raad van Advies 

(Gert-Jan Ridder, Heidi Bunicich en Jan-Ede Brijker) en partijleider Theo Faber. 

De Raad van Advies heeft een coachende en adviserende rol op afstand.  

Daarnaast leveren diverse vakmensen en specialisten onder de noemer ‘Denktank’ 

een waardevolle bijdrage aan het verkiezingsprogramma. 

 

Er valt de komende tijd nog veel te verwachten van De Nieuwe Partij! Denk hierbij 

aan interviews in diverse media, een website, inloopcafés, openstelling voor leden, 

presentatie van het verkiezingsprogramma, openbare partij vergaderingen en 

natuurlijk de bekendmaking van de officiële naam. 

 

De leden van De Nieuwe Partij zijn zeer enthousiast en willen graag een 

constructieve rol gaan vervullen in het gemeentebestuur van Ameland. Zij vinden 

het van groot belang  om vanuit verbinding en samenwerking voort te bouwen aan 

onze waardevolle leef- en werkomgeving. Dit alles voor een toekomstbestendig en 

zelfstandig eiland dat we door willen geven aan volgende generaties.   

 

Heb je de huis-aan-huis flyer van eind augustus gemist? Bekijk hem hier: 

http://bit.ly/nppameland 

 

 

-------einde persbericht---------- 
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