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Aan de slag! 
 
De partijnaam 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 iedereen er zelf aan geeft. 
 
Tot zover het ‘luchtige’ inleidende praatje. We willen het 
vanaf nu vooral over de inhoud hebben. Politiek moet gaan 
over goede ideeën voor de gemeenschap. Richting geven. 
Kaders stellen. Het volk vertegenwoordigen. Partijen moeten 
op de inhoud een scherpe ideeën-concurrentie voeren zodat 
het beste besluit wordt genomen. Dat is de gezonde en 
nuchtere politiek waar AmelandEén voor staat. 
 
Al in augustus 2017 presenteerden wij als kersverse ‘nieuwe 
partij’ onze koers. Met de visie “Ameland 2038” was meteen 
duidelijk dat we staan voor degelijk langetermijnbeleid. Van 
de zes hoofdthema’s die we een half jaar geleden 
presenteerden zijn er inmiddels twee duidelijk 
‘gepromoveerd’ tot hoofdonderwerp van de komende 
verkiezingen: 1) Huisvesting; 2) Betrouwbare veerverbinding. 
Het zal een gigantische klus worden om op deze ‘dossiers’ 
vooruitgang te boeken. Het is van groot belang dat we hierin 
als partijen de krachten bundelen en samenwerken. 
 
AmelandEén ziet politieke vernieuwing als noodzakelijke 
voorwaarde om weer ruimte te geven aan de inhoud. Helaas 
heeft de inhoud door ‘het politieke gedoe’ van de laatste 
jaren veel terrein verloren. Wij staan voor een politiek die 
duidelijk richting geeft, scherp is op de inhoud, maar hand-
in-hand gaat met constructieve samenwerking. We zijn trots 
op ons complete en overzichtelijke verkiezingsprogramma 
waarin de zaken gewoon duidelijk staan benoemd. We zijn er 
klaar voor en we willen graag aan de slag! 

 
Steun jij ons? Iedere stem telt op 21 maart! 

 
Bestuur en kandidaten  
AmelandEén 
 
 
 
 

 

 

1. 

Theo Faber 
ondernemer 
35 jaar 
Hollum 

2. 

Andries Metz 
energietransitie provincie groningen 
27 jaar 
Buren 

3. 

Esther Oud-Kooiker 
ondernemer 
37 jaar 
Buren 

4. 

Siard Bonthuis 
medewerker outdoorbedrijf 
31 jaar 
Nes 

5. 

Dirk Metz 
bedrijfsleider slijterij 
56 jaar 
Ballum 

6. 

Hanneke Wansink 
leerkracht basisonderwijs 
27 jaar 
Hollum 
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7. 

Erik IJnsen 
planner loon- en aannemersbedrijf 
48 jaar 
Hollum 

8. 

William de Jong 
allround monteur installatiebedrijf 
35 jaar 
Hollum 

9. 

Didi Koudijs-Baars 
eigen bedrijf, verhuur & beheer 
29 jaar 
Ballum 

10. 

Martijn Boelens 
docent voortgezet onderwijs 
39 jaar 
Nes 



 

 

2. Woningbedrijf: De mogelijkheden en potentie van het gemeentelijk woningbedrijf zijn de 
afgelopen decennia onvoldoende benut. De gemeenteraad moet duidelijke kaders stellen, zelf 
afstand nemen en meer verantwoording en vrijheid geven aan de uitvoerende organisatie. De 
duurzaamheidsambitie van de Gemeente Ameland moet nog meer in de praktijk worden 
gebracht in het bestaande en nog te realiseren woningbestand. Huurders en kandidaat-huurders 
moeten kunnen rekenen op een kwaliteits- en serviceniveau dat zich kan meten met de betere 
voorbeelden in de markt. Uitbreiding van het aantal wooneenheden is noodzakelijk, maar mag 
niet ten koste gaan van de exploitatie en ontwikkeling van het huidige woningbestand. Met de 
keuze voor een eigen gemeentelijk / coöperatief vastgoed ontwikkelingsbedrijf (zusje van het 
gemeentelijk woningbedrijf) krijgen beide takken van sport de maximale aandacht. 
 

3. Betrouwbare veerverbinding, korte termijn: De structurele vertragingen zijn onacceptabel. 
Inwoners en ondernemers ondervinden veel ongemak en maken zich zorgen over de 
toekomstige bereikbaarheid van Ameland. Veel bedrijven lijden economische schade door de 
vertragingen. Rijkswaterstaat moet beter baggeren en de toegezegde bochtafsnijding uitvoeren. 
Dit is toegezegd in het Open Plan Proces. De nieuwe dienstregeling (“de knip”) moet eind 
september 2018 geëvalueerd worden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat over 
de aanbesteding van onze veerdienst en wil betrouwbare reistijden bieden 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 gezien als een oplossing voor de 
vertragingen van de reguliere veerdienst.  

 
4. Betrouwbare veerverbinding, lange termijn: We moeten toe naar een duurzame oplossing. We 

moeten open staan voor alternatieve vervoersoplossingen en 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 uitzicht op een duurzame oplossing staat de gehele ontwikkeling van de leef- 
en werkgemeenschap Ameland onder druk. De langetermijnoplossing begint vandaag. 

 
5. Ameland duurzaam zelfvoorzienend: 

Ameland wil koploper zijn in 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. 
Concreet betekent dit dat we inzetten op energiebesparing, groene opwek en slimme systemen. 
De gemeente initieert, informeert en ondersteunt. 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. 

 
  

  

18 standpunten     (focus 4 jaar)  
 

1. HUISVESTING: Het huidige aanbod in zowel de koop- als huursector is te krap. Ondertussen stijgt 
het inwoneraantal en de vraag naar personeelshuisvesting. De volgende (innovatieve) 
maatregelen zorgen voor meer wooneenheden en meer doorstroom. Ze voorzien bovendien in 
een meer gevarieerd woningaanbod en hebben een regulerend effect op de huizenprijzen. 
 

a.) Koop-woon-retour woningen. Dit zijn ‘gemeentewoningen’ die niet alleen gehuurd, maar ook 
‘gekocht’ kunnen worden. Na bewoning krijgt de gebruiker zijn koopsom terug. Er is wel sprake 
van servicekosten maar geen huur. Dit kan een opstapje zijn voor jongeren in de markt, maar het 
is ook ideaal voor ouderen die kleiner willen gaan wonen met minder onderhoud maar geen 
huurlasten willen. Het ‘oude’ huis komt op de markt en zo komt doorstroom op gang. 
 

b.) Ombouw perceel/woning naar meer zelfstandige wooneenheden. Dit is iets wat de markt 
prima zelf kan. Er liggen veel mogelijkheden. Voorlichting door de gemeente aan de hand van 
goede en wenselijke voorbeelden. 
 

c.) Woonhofjes eilander stijl met zorg en dorpse gezelligheid. Denk hierbij qua uitstraling onder 
andere aan HappyNes. Dit zou prima kunnen op toekomstige herontwikkelingsgebieden in de 
dorpen. De woningen komen beschikbaar voor de sociale huur en/of als koop-woon-retour. 
 

d.) Woonstudio’s voor jongeren. Goed mogelijk boven diverse andere bestemmingen. De eerste 
stap naar een eigen koop- of huurwoning. Met voorwaarden voor doorstroom. 
 

f.) Verkoop-blijven-wonen regeling. Bedoeld voor ouderen. De vraag zal niet heel groot zijn, 
maar het kan een mooi stukje maatwerk zijn met voordelen voor zowel de verkoper als voor de 
gemeenschap. Het woningbedrijf koopt een huis voor 80% van de waarde. Blijven wonen is 
gegarandeerd, zonder voorwaarden. Het bedrag wordt uitgekeerd in maandelijkse termijnen en 
kan worden gezien als aanvullend pensioen tot het gehele bedrag is uitgekeerd. Er zijn prima 
voorbeelden waarbij dit goed werkt voor beide partijen. Na de tijd komt het huis in de verkoop 
of verhuur. In een enkel geval kan herontwikkeling plaatsvinden. 
 

g.) Collectieve personeelshuisvesting, onder te verdelen in: vakantiekrachten, seizoenskrachten 
en vaste krachten. Het uitgangspunt is sociaal en goed voor de (kwaliteit) van de economie, maar 
de gebruiker betaalt. De totale behoefte in kaart brengen en samen met het bedrijfsleven 
bekijken wat op de lange termijn een goede oplossing is met voordeel voor alle partners. 
 

h.) Eco-buurtschap of -wijk. Het ontwikkelen van een ‘traditionele’ nieuwbouwwijk met 
vrijstaande huizen komt nauwelijks tegemoet aan het huisvestingsprobleem op Ameland. 
AmelandEén ziet uitbreiding graag in een andere vorm: een zogenaamde eco-wijk. Uiteraard is er 
extra aandacht voor duurzame innovaties. Grote en kleine huizen door elkaar. De grond blijft van 
‘de gemeenschap’ zodat de instapprijzen veel lager zijn en niet stijgen bij verkoop. 
 

Een eigen gemeentelijk / coöperatief vastgoed ontwikkelingsbedrijf (zusje van het gemeentelijk 
woningbedrijf) kan diverse ontwikkelingen versnellen en stroomlijnen. Andere maatregelen 
kunnen prima door de markt worden opgepakt. De gemeente kan faciliteren. Het verhogen van 
het plafond voor woningaantal door de provincie is een noodzakelijke voorwaarde. De huidige 
grens voor vrije vestiging (€ 300.000) moet worden geëvalueerd. 

  



 

 

12. Onze jongeren: We willen de maatschappelijke betrokkenheid van onze jongeren (12-21) 
stimuleren. We willen dit samen met de jongeren, verenigingen en sociale instellingen 
vormgeven. Het moeten leuke en aansprekende projecten zijn waar jongeren bewust 
verantwoordelijkheid in kunnen nemen en waarin ze kunnen ervaren wat het is om betekenisvol 
werk te doen voor de gemeenschap.  
 

13. Nieuwbouw De Stelp: Nieuwbouw is al veel te lang uitgesteld en echt noodzakelijk. Geen 
discussie. Het is mooi dat de gemeente inmiddels weer bouwpartner is. Maar……, er moet vooraf 
meer aandacht worden besteed aan de woon-, leef- en zorgbehoefte van de bewoners nu en 
over 20 jaar en verder. Dit moet vertaald worden in een duidelijker ontwikkeldoel waarbij ook 
aandacht is voor het combineren van functies zoals begeleid wonen, een eigen keuken, 
aantrekkelijke ouderenwoningen/appartementen en bijvoorbeeld een kleinschalig zorghotel. In 
feite is er sprake van een totale gebiedsontwikkeling. Er liggen nu kansen en mogelijkheden die 
we moeten benutten. Het ontwikkelproces moet open want het is te onduidelijk waar het nu 
heen gaat. We willen geen eenheidsworst, maar een eigen eilander invulling met karakter, 
openheid, dorpse gezelligheid. Het is geen ziekenhuis maar een leefomgeving met zorg. Laten we 
eerst met elkaar komen tot een breed gedragen ontwikkeldoel. Daarna doorpakken en bouwen! 
 

14. Rondweg Buren: De ontsluiting van het grootste recreatiegebied loopt nu door het centrum van 
het dorp. We willen een onderzoek naar alternatieve routes. 

 
15. Supermarkt Hollum: In Hollum lijkt behoefte aan een supermarktlocatie aan de rand van het 

dorp. Er zijn problemen met de bevoorrading en het parkeren. Vanaf 2018 komen er in Hollum 
ca. 250 extra accommodaties bij die intensief verhuurd zullen worden. Dit zal de problematiek 
alleen maar vergroten. De zoekgebieden voor een supermarkt buiten het centrum liggen wat 
AmelandEén betreft aan de invalswegen Oranjeweg en Fabrieksweg. Het is aan een ondernemer 
om met grondeigenaren in gesprek te gaan en plannen in te dienen bij de gemeente. De huidige 
impasse rondom de grond van de Coop (waar deels gemeentehuisjes op staan) moet door de 
gemeente correct worden opgelost. Deze impasse moet niet leiden tot de 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.   
 

16. Ameland niet in de uitverkoop: De gemeente kan de kortetermijnexploitatie van een 
recreatiebestemming (splinterverkoop) moeilijk voorkomen. Een recreatieobject of -gebied wat 
in delen is verkocht, maar waarbij men voor toekomstig noodzakelijke nieuw- of verbouw 
afhankelijk is van andere eigenaren kan ‘op slot’ komen te zitten. Dit is een potentieel ernstig en 
groot probleem voor de toekomst omdat de bedoelde toeristische benutting van deze schaarse 
recreatiebestemming terug gaat lopen. Voor toekomstige ontwikkelingen moet ongewenste 
splinterverkoop middels een harde juridische clausule of desnoods privaatrechtelijke participatie 
worden uitgesloten. Bestaande gevallen moeten in kaart worden gebracht. Het risico op 
toekomstige ‘vergane glorie’ van deze recreatiebestemmingen moet worden onderzocht. 
Bekeken moet worden hoe dit in een tijdig stadium bijgestuurd kan worden. 

  

  

18 standpunten     (focus 4 jaar)  
 

6. Goede banen, sterke economie: Goede en gemotiveerde vakmensen zijn de pijlers onder onze 
bedrijven en onder de gehele eilandeconomie. Dat geldt voor alle branches. In de horeca en het 
toerisme is het gebrek aan vakmensen het grootst. De continuïteit en gastvrijheid van bedrijven 
staat hiermee onder druk. Een centrale wervings- en opleidingsaanpak zou het probleem kunnen 
verkleinen of oplossen. Een samenwerking tussen ondernemers en vakonderwijs is nodig. De 
gemeente kan dit waar mogelijk faciliteren. Goed werkgeverschap is belangrijk. Fatsoenlijke 
contracten geven zekerheid, stabiliteit en perspectief voor zowel de branche als voor de 
werknemer. Dit komt ons gehele gemeenschap uiteindelijk ten goede. 
 

7. Fietsinfrastructuur: We willen de fietsinfrastructuur verbeteren, aantrekkelijker maken en 
uitbreiden. Dit in samenwerking met de natuur- en terreinbeheerders. 
 

8. Ontwikkeling toeristische verblijven/product: De nadruk in de ontwikkeling van het toeristisch 
product moet liggen op verbetering van de kwaliteit, gastvrijheid en duurzaamheid. Diversiteit 
moet behouden blijven en is de identiteit van Ameland. Bij economische ontwikkelingen moet de 
maatschappelijke waarde op de lange termijn goed worden onderbouwd. Specifieke punten: 
a.) In Hollum is nog ruimte voor een (dorps)hotel. 
b.) Vanuit de markt is er vraag naar ‘flexibel indeelbare’ groepsverblijven voorzien van 
hedendaagse gemakken en comfort. Groepen en families kunnen hier met elkaar vakantie vieren 
maar hebben ook hun eigen privacy en comfort. Er zijn door Amelander ondernemers al mooie 
voorbeelden gerealiseerd. Hier liggen kansen voor vernieuwing van diverse bestaande locaties. 
c.) Het badstrand bij Ballum blijft een punt van aandacht. Initiatieven ter verbetering hiervan 
kunnen rekenen op de steun van de gemeente. 
d.) In Nes is ruimte voor een hoogwaardige wellnessvoorziening (zie standpunt nr. 17). 

 
9. Ruimtelijke ontwikkelingen: We moeten integraal kijken naar ruimtelijke ontwikkelingen. 

Ruimte is schaars en waardevol. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten de levendigheid en 
aantrekkelijkheid van een gebied versterken en moeten recht doen aan de omgeving. Waar 
mogelijk moet maatschappelijke en culturele meerwaarde worden gecreëerd. 

 
10. Sociaal Domein: In 2015 zijn een groot aantal taken binnen het sociaal domein overgedragen aan 

de gemeente. Er moet voldoende capaciteit en deskundigheid beschikbaar zijn om dit goed uit te 
voeren. Vakmensen en professionals moeten de ruimte krijgen om hun taken uit te voeren 
gericht op het beste resultaat voor de cliënt. Alle doelgroepen van 0 tot 100 moeten de zorg en 
aandacht krijgen die ze nodig hebben en verdienen. Het spreekt voor zich dat mensen een leven 
lang op Ameland moeten kunnen blijven. 
 

11. Combineren en versterken maatschappelijke voorzieningen: We willen een toekomstambitie 
neerleggen om maatschappelijke functies zoals zorg, sport, onderwijs, kinderopvang en sociaal-
cultureel werk te combineren en elkaar te laten versterken. De schetsplannen moeten 
inspirerend en motiverend zijn voor professionals en gebruikers. Goede en bewezen 
praktijkvoorbeelden staan model. Van hieruit verder met partijen in gesprek gaan en kijken of we 
de gezamenlijke ambities kunnen realiseren. 



 

 

Betrouwbare 
veerverbinding

HUISVESTING
ambitie, visie, 

innovatie!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. 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. 

 

2. STERKE GEBALANCEERDE EILAND ECONOMIE 
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. 

 

3. 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! 

 

4. AMELAND DUURZAAM ZELFVOORZIENEND 
Ameland loopt landelijk gezien in de voorhoede. Deze voorsprong moeten we behouden. Groen 
moet je doen. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

6 hoofdthema’s     (focus 10 jaar) 
 

6 hoofdthema’s     (focus 10 jaar) 
 

  

18 standpunten     (focus 4 jaar)  
 

17. Wellness plan locatie De Vleyen: Op de locatie van het voormalig subtropisch zwembad is een 
grote wellnessvoorziening toegestaan. Een goede wellness kan meerwaarde bieden voor de 
economie en de werkgelegenheid van geheel Ameland. Bestaande accommodaties kunnen 
bijvoorbeeld arrangementen aanbieden 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 aanbod in Nederland- een mooie en passende aanvulling op het 
bestaande aanbod van toeristische voorzieningen op Ameland.  
 

Bij een dergelijke wellness is wat AmelandEén betreft ruimte voor een hoogwaardige 
hotelvoorziening, uiteraard passend bij de schaal van het eiland en van het gebied. Deze 
hotelvoorziening is primair bedoeld ter versterking van de wellness. De positie van bestaande 
hotels moet per saldo verbeteren door de eerder genoemde arrangementen en omdat er sprake 
is van prijsdifferentiatie. Hierdoor is de wellness ook voor een zo breed mogelijk publiek 
toegankelijk.  
 

AmelandEén staat kritisch tegenover de realisatie van hotel-/appartement units die worden 
gebouwd om vervolgens in delen door te verkopen. Dit is voor AmelandEén uitgesloten. 
(zie punt 16 ‘splinterverkoop’.) De bedoeling en het belang van de ondernemer moeten zuiver 
zijn: het lange termijn exploiteren van een grootschalige wellness met eventueel daaraan 
gerelateerd hoogwaardige hotelaccommodatie, zijnde één onderneming. AmelandEén wil 
hiervoor de volgende juridisch waterdichte garanties:  
a.) Eigendom en exploitatie van wellness en hotel moeten volledig in één hand zijn en blijven.  
b.) Bij het niet meer uitoefenen van de wellnessactiviteiten op het niveau en in de omvang zoals 
bedoeld, is de ondernemer in gebreke ten opzichte van de bestemming van het gehele perceel.   
 

AmelandEén vindt het van groot belang 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. De 
gemeenteraad kan zich laten voorlichten door onafhankelijk deskundigen binnen de 
wellnessbranche. Zo krijgen we een onafhankelijk beeld over vraagstukken zoals de verwachting 
van gasten bij een hoogwaardige wellnessvoorziening en aan welke voorwaarden moet worden 
voldaan om substantiële economische meerwaarde te creëren voor het hele eiland. Dit draagt bij 
aan het gezamenlijk kunnen stellen van realistische kaders. AmelandEén ziet graag dat de nieuwe 
ontwikkeling in zijn geheel energieneutraal is. Het gebied De Vleyen moet meeprofiteren van de 
ontwikkelingen. Bij voorkeur moet gebruik worden gemaakt van het aanwezige gekwalificeerde 
thermaal water. 

 
18. Kaderstellen en richting geven: Partijen moeten de krachten bundelen om tot consistent 

langetermijnbeleid te komen. 
  



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ONDERLEGGER 

 

De uitgangspunten van AmelandEén  
per onderwerp 

 

 

A. Algemeen bestuur 
B. Financiën 
C. Belastingen 
D. Subsidie 
E. Transparantie 
F. Veiligheid 
G. Samenwerking Waddeneilanden 
H. Wegenonderhoud 
I. Vliegveld 
J. Havens 
K. Vervoer / mobiliteit 
L. Amelandpromotie 
M. Economische verbreding 
N. Onderwijs 
O. Gezondheid en Sport 
P. Cultuur 
Q. Sociaal domein 
R. Ouderenzorg 
S. Agrarische sector 
T. Polderlandschap 
U. Terreinbeheerders 
V. Strandbeleid 
W. Buitendienst 
X. Woningbedrijf 

  

18 standpunten     (focus 4 jaar)  
 

BEGINSELVERKLARING 
Dit is ons ideologisch kompas voor de komende decennia. Hiermee geven we richting aan onze 
verkiezingsprogramma’s en de praktische politiek. 

 
ONZE PERMANENTE OPDRACHT 

“Samen voortbouwen aan onze waardevolle leef- en werkomgeving, voor een toekomstbestendig 
en zelfstandig eiland dat we door willen geven aan volgende generaties.” 

 
ONZE VISIE OP DE TOEKOMST 

Ameland anno 2038. Ameland is een vooruitstrevend eiland dat gericht is op de ontwikkelingen in 
de wereld maar niet blind mee gaat in de vaart der volkeren. Ameland maakt eigen en 
weloverwogen keuzes. Ameland is een voorbeeld van een samenleving die de kunst heeft 
verstaan een genuanceerd evenwicht te vinden tussen vooruitgang en behoud van het goede. 
Vreemd kapitaal, kennis en kunde zijn waar nodig aangewend, maar kapitaal is niet de nieuwe 
vrijheer van het eiland geworden. We hebben de welvaart benut om te transformeren naar een 
duurzame leefomgeving en het versterken van de voorwaarden voor levensgeluk. Inwoners 
nemen hun verantwoordelijkheden, zijn betrokken en doen mee maar ervaren tegelijk de luxe van 
bovengemiddelde vrijheid en eigen keuze. Ameland kent een gezond, creatief en innovatief 
ondernemersklimaat. Ondernemers pakken gezamenlijke problemen gezamenlijk aan. Ameland is 
een sterke zelfstandige gemeente en staat bekend als een betrouwbare en waardevolle 
samenwerkingspartner. De kwaliteit van de samenleving blijkt uit de goede ondersteuning en 
aandacht voor minder zelfredzame burgers. Ameland kent goede en innovatieve 
huisvestingsmogelijkheden voor zowel eilanders als voor seizoenswerkers. Ameland is een goed 
werkgever én gastheer voor alle mensen die naar Ameland komen om te werken. Gastvrijheid is 
een vanzelfsprekendheid die met trots wordt gedragen in het DNA van alle eilanders. De 
werkelijke kracht van Ameland zit na al die jaren nog steeds in het eigenwijze, het vrijgevochtene 
en het gemoedelijke. Ook in een nieuw tijdperk is Ameland het voor zovelen geliefde Ameland 
gebleven. 

 
DEZE WAARDEN BINDEN ONS 
  

één missie     (focus 2038) 
 

We hebben de 
wereld geërfd 

van onze 
voorouders en 
te leen van de 

mensen na ons 
 

 

Mensen zijn 
niet gelijk wel 
gelijkwaardig, 

er is ruimte 
voor verschil 

 

 
Samenwerken 
en samenleven 
is plezier voor 

iedereen 
 

De gemeente 
schept 

voorwaarden, 
stelt duidelijke 

grenzen en 
geeft mensen 

zekerheid 
 

De gemeente 
dient de 

samenleving 
en bouwt op 

door te 
verbinden 

 

Iedereen is 
waardevol en heeft 

een rol en  een 
verantwoordelijk-

heid in de 
samenleving 

 



 

G.  Samenwerking  
     Waddeneilanden 
     (VASTT) 

 De Waddensamenwerking heeft tot doel het behoud van 
zelfstandigheid, aanpakken van gezamenlijke problematiek, 
samen optrekken richting hogere overheden en algemene 
uitwisseling van kennis en vaardigheden. 

 Samenwerking moet voordeel en plezier voor 5 zijn. 
 Wie doet wat: Kunnen we het zelf dan doen we het zelf, zo niet 

dan samen met een ander eiland, lukt dit ook niet dan gaan we 
gezamenlijk opzoek naar een partner aan de wal. Bestaande 
samenwerkingen die goed lopen worden behouden. 

 Waddenkantoor = compact, slagvaardig, resultaatgericht. 

H.  Wegenonderhoud  Degelijke onderhoudsplannen gebaseerd op ervaringen uit het 
veld. 

 Degelijk begroten (zowel onderhoud als reconstructie). 
 Kwaliteit en veiligheid voorop. 
 Verzorgde uitstraling belangrijk. 
 Extra aandacht voor verrijden bermen, met name in natte 

periode. 
 Extra aandacht en prioriteit voor wegen en infrastructuur die 

niet aan het beoogde kwaliteitsniveau voldoen. 

I.  Vliegveld  Quotum vliegbewegingen gelijk houden, niet verhogen. 
 Kwaliteit en uitstraling van de voorzieningen upgraden. 
 Niet uitbreiden of vergroten. 
 Bebouwing en activiteiten vliegveld en overheid gerelateerd 

houden. 
 Bijvoorbeeld nieuwbouw hangar met ruimte voor ondergeschikte 

horeca. Winst en verlies voor externe exploitant. 
Energieneutraal. Onderhoudsarm. 

 Oog voor gastvrije uitstraling. 
 Samenwerken met bestaande partijen op vliegveld. 
 Luisteren naar ideeën van de mensen uit de praktijk. 
 Waar mogelijk met de diverse partijen komen tot 1 

gezamenlijke ‘balie en informatie’ functie. 
 Oog hebben en houden voor positie en inzet vrijwillige 

verkeersleiders. 
 Exploitatie strategie: lage kosten, lichte sturing. 

J.  Havens  
 

 Veerhaven Nes: De reconstructie evalueren met gebruikers. 
Functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid is belangrijk. Het niet 
functioneren van de autobrug mag nooit meer voorkomen. Dit 
moet een 100% betrouwbare en veilige voorziening zijn 
(voorziening Rijkswaterstaat). 

 Jachthaven Nes: Bijzondere aandacht voor duurzaamheid, 
veiligheid en bereikbaarheid. 

 Ballumerbocht: De werkhaven, reddingboothaven en 
museumhaven in de Ballumerbocht. Meer aandacht voor 
toeristische aantrekkelijkheid en algehele uitstraling. 

 Bovenstaande nadrukkelijk in samenwerking met gebruikers en 
beheerders. 

 Jachthaven Hollum: Op het moment dat zich kansen voordoen 
om ‘werk-met-werk’ te maken moeten private initiatieven 
kunnen rekenen op medewerking van de gemeente. 
Gemeentelijke middelen om de aanleg van een nieuwe haven te 
ondersteunen zijn zeer beperkt. 

 

  

 

 

A.  Algemeen bestuur  Professioneel, inspirerend en visionair. 
 Actiegericht. 
 Oog voor goede verhoudingen. 
 No-nonsens, inlevend en dicht bij de praktijk. 
 Bewijzen dat een kleine gemeente uitstekend kan functioneren. 
 Duidelijk en transparant zijn over beslissingen. 
 Minder regels. Regels zijn nodig. Maar regels kunnen ook 

doorslaan. Dat weet iedereen. Er is altijd een tegenkracht nodig. 
Dit gaat vaak om gezond verstand, vertrouwen en menselijke 
aandacht. Dit besef moet (nog meer) indalen en het moet een 
uitdaging worden meer voor elkaar te krijgen met minder regels 
(en systemen). 

B.  Financiën  Niet meer uitgeven dan er in komt. 
 Degelijk en volledig begroten. 
 Kritisch op interne kosten. 
 Het is niet vanzelfsprekend dat een begroting ieder jaar groeit 

en dat kosten ieder jaar stijgen. 
 Naast behoud en beheersing ook voldoende ruimte voor 

vernieuwing / nieuw beleid. 
 De uitgaven aan eigen organisatie moeten in een gezonde 

verhouding blijven staan tot de overige uitgaven. 
 Dit alles wel vanuit het besef dat een volwaardig zelfstandige 

gemeente vraagt om een professionele organisatie met goede, 
gekwalificeerde mensen. 

C.  Belastingen  Ameland is een gemeente met lage belastingen voor haar 
inwoners, dit moeten we zo houden. 

 Evenwichtige verdeling van belastingdruk is en blijft belangrijk. 
 De toeristenbelasting moet minimaal een jaar van te voren 

worden vastgesteld, zo kunnen accommodaties en de veerdienst 
tijdig hun tarieven bekend maken en boekingen aannemen. 

 Voor minder draagkrachtige doelgroepen zoals schoolreisjes en 
dergelijke kan worden bekeken of gedeeltelijk teruggave van 
toeristenbelasting achteraf mogelijk is. Dit kan ook in de vorm 
van bijvoorbeeld toegangskaartjes voor een museum. Eind 2017 
is ad-hoc de toeristenbelasting voor één accommodatie type 
meer dan gehalveerd. Dit is niet fair en schiet het doel voorbij.  

D.  Subsidie  Wanneer de gemeente algemene middelen inzet in de vorm van 
subsidie aan burgers, bedrijven of organisaties moeten er ook 
een duidelijk algemeen doel mee worden bereikt. 

 Wanneer de gemeente zelf subsidie aanvraagt bij hogere 
overheden moet ook het maatschappelijk doel en nut duidelijk 
zijn, het doel moet leidend zijn en niet de subsidie. 

E.  Transparantie  Er is niets geheim aan de uitgaven van de gemeente. 
 Een idee is om bijvoorbeeld bij de onroerendezaakbelasting 

aanslag een korte weergave van de uitgaven van het 
voorgaande jaar te presenteren. 

 Op de website van de gemeente is een duidelijk overzicht te 
vinden van instellingen die de gemeentelijke subsidie 
ontvangen. 

F.  Veiligheid  Inwoners en toeristen ervaren Ameland in het algemeen als een 
veilig eiland. Dit moet worden behouden en waar mogelijk 
worden uitgebouwd. 

 Aandacht blijven vragen voor veiligheid scheepvaartroute. 
 Goed contact onderhouden en aandacht blijven besteden aan 

vrijwilligers en hulpverleners (ook wanneer deze niet meer 
onder de gemeente vallen). 

 Evenementenorganisaties blijven wijzen op belang veiligheid. 
 Goed contact met politie, luisteren naar mensen in het veld. 



 

O.  Gezondheid  
      en Sport 

 Sport en beweging zijn belangrijk in het streven van ieder mens 
om een leven lang fit te blijven. Iedereen moet hierin voor 
zichzelf op zijn of haar eigen manier verantwoordelijkheid 
nemen. De gemeente heeft een rol in voorlichting, beleid en 
voorzieningen. Dit is een ondersteuning in de eigen 
verantwoordelijkheid. 

P.  Cultuur  Zuinig zijn op ons natuur- en cultuurhistorisch erfgoed. 
 Behouden kleinschalig medegebruik wad en natuur. 
 Culturele evenementen blijven ondersteunen. 
 Goed toekomstbeleid voor aantrekkelijkheid en relevante 

activiteiten Stichting Amelander Musea (STAM). Bijzondere 
aandacht voor positie en waardering vrijwilligers. 

 De organisatie van de Kunstmaand verdient ondersteuning 
vanuit de Gemeente. 

Q.  Sociaal domein  In 2015 zijn door het Rijk extra taken toebedeeld aan 
gemeenten binnen het sociaal domein. Het gaat hierbij om de 
Jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de 
Participatiewet en Passend Onderwijs. Door een pragmatische 
en eigen(wijze) aanpak die goed aansluit bij de praktijk moet 
Ameland dit met minder geld net zo goed of zelfs beter uit 
kunnen voeren dan het Rijk. Steekwoorden hierbij zijn: 

 Eén burger, één huishouden, één gezin, één plan,  
één hulpverlener. 

 Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van onze inwoners 
en hun sociaal netwerk. 

 Participatie (meedoen) in de samenleving van 0 tot 100+ en 
ondersteuning, zoveel mogelijk, dicht bij huis in eigen 
omgeving. 

 Preventie vanuit één overheid, inclusief financiering. 
 Het streven is dat zoveel mogelijk mensen en gezinnen actief 

participeren in de samenleving, werken om in hun eigen 
levensonderhoud en dat van hun gezin te voorzien, de eigen 
regie over hun leven voeren en bijdragen aan het welbevinden 
van henzelf en die van anderen in hun sociale omgeving. Voor 
de meeste mensen is dit bijna vanzelfsprekend. Zij kunnen 
voorzien in hun eigen levensonderhoud en nemen actief en 
volwaardig deel aan de maatschappij/samenleving. En meer dan 
dat: ze geven de maatschappij/samenleving op het eiland mede 
vorm en dragen bij aan de economie, de sociale cohesie en 
bieden sociale ondersteuning aan anderen (bijvoorbeeld in de 
rol van collega, werkgever, goede buur, vriend, familie, 
vrijwilliger of mantelzorger). Soms is aanvullend hierop 
(professionele) ondersteuning/hulp/zorg nodig. Dit kan tijdelijk 
zijn of structureel, gevraagd of ongevraagd, eenvoudig of 
complex. Er moet worden ingezet op ondersteuning die 
bijdraagt aan het versterken van de ‘eigen kracht’ van de 
burgers/inwoners, het verbeteren van de participatie in de 
samenleving en daar waar nodig in samenwerking met elkaar 
professionele ondersteuning/hulp/zorg inzetten. 
    x 

R.  Ouderenzorg  Marktwerking was het toverwoord de afgelopen decennia. De 
negatieve gevolgen zijn ons allemaal bekend. Inmiddels zijn er 
zorgaanbieders die het anders durven aan te pakken,  
drie principes staan centraal:  
1) goed leven 2) goed werk 3) financieel gezond. 

 Onnodige regels gaan over boord en de mens komt weer 
centraal te staan. Met deze aanpak blijkt er veel meer mogelijk 
en neemt onnodige druk af. Het welbevinden van cliënten en 
medewerkers gaat met sprongen vooruit. Dit principe moet op 
Ameland ook (weer) worden gevolgd. 

 

 

K.  Vervoer / mobiliteit  De gemeente stimuleert elektrisch vervoer en geeft waar het 
kan zelf het goede voorbeeld. 

 Samen met marktpartijen kijken naar de behoefte aan en het 
uitbreiden van oplaadpunten. 

 Het meenemen van je auto naar Ameland moet een vrije keuze 
zijn, maar er moeten meer positieve alternatieven worden 
geboden aan onze toeristen om de auto aan de vaste wal te 
laten staan. 

 Parkeren op Holwerd is te duur. Parkeren in Holwerd moet 
aantrekkelijker worden gemaakt. 

 In overleg met openbaar vervoer bekijken hoe het aanbod in de 
drukke perioden uitgebreid kan worden en hoe het openbaar 
vervoer nog meer aan kan sluiten bij de wensen en behoeften 
van de reizigers. 

 Opstellen integrale visie: vervoer op Ameland in de toekomst. 

L.  Amelandpromotie  Toerisme is de belangrijkste bron van inkomsten voor Ameland. 
De meeste eilanders ontlenen hieraan direct of indirect hun 
bestaan. Toeristen komen in de eerste instantie naar Ameland 
voor de rust en de ruimte. Oprechte gastvrijheid en goed 
gastheerschap voegen toe dat toeristen zich welkom voelen. Een 
warme vakantie-ervaring zorgt voor herhalingsbezoek. Hierin 
blijft voor iedere eilander een rol weggelegd. We kunnen het 
niet als vanzelfsprekendheid zien dat ons eiland jaarlijks wordt 
bezocht door circa 600.000 gasten. Een groot deel van deze 
gasten komt voor de eerste keer naar Ameland. Deze mensen 
willen met elkaar vakantie vieren en kiezen hiervoor een decor, 
accommodatie en voorzieningenniveau dat aansluit bij de eisen, 
wensen en het budget. Dat hoeft niet beslist Ameland te zijn. 
Amelandpromotie is en blijft dus van groot belang. 

 De VVV voert de Amelandpromotie uit namens geheel Ameland 
en voor alles marktsegmenten. 

 De gemeente stelt een meerjarenbudget beschikbaar en het 
VVV rapporteert over de resultaten.  

 Iedere ondernemer moet naar rato bijdragen. 

M.  Economische 
      verbreding 

 Vernieuwen is noodzakelijk om te overleven. Kleine stapjes op 
de gebaande paden zijn belangrijker dan grote stappen in het 
onbekende. De grootste focus moet dus blijven op verbetering 
van de bestaande economie. Daarnaast moet er ruimte zijn voor 
nieuwe ontwikkelingen. Het ontwikkelen van een Summerschool 
of een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en export van 
duurzame producten en oplossingen zijn mogelijke voorbeelden 
van innovatie die passen bij het eiland. Vanuit de gemeente zijn 
geen financiële middelen beschikbaar, wel kan de gemeente 
positief meedenken en kijken of ondersteuning in andere 
vormen mogelijk is. Goed, betrouwbaar en betaalbaar 
forensenvervoer biedt eilanders de mogelijkheid om op Ameland 
te wonen en aan de vaste wal te werken. Dit kan ook 
‘kennisimport en economische kruisbestuivingen’ opleveren die 
goed zijn voor het eiland. 

N.  Onderwijs  Kwaliteit van onderwijs en daarmee optimale ontwikkeling van 
het individu staat bij iedere beslissing voorop. 

 Veilige en stimulerende omgeving. 
 Laat de leraar zoveel mogelijk leraar zijn. 
 Passend onderwijs praktisch en op eilander schaal vormgeven. 
 Samenwerking tussen de eilander scholen stimuleren. 
 Jongeren die speciaal onderwijs moeten volgen aan de vaste wal 

zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren vanuit de 
Gemeente. Onder andere door leerlingenvervoer met de 
watertaxi. 



 

X.  Woningbedrijf 
 
 

 Het hebben van een gemeentelijk woningbedrijf is niet 
vanzelfsprekend. Ameland is nog een van de weinige gemeenten 
in Nederland met een eigen woningbedrijf.  

 Het is belangrijk maximale grip te houden op de huisvesting van 
eigen inwoners. Mensen die werken en leven op Ameland en zelf 
geen huis kunnen kopen moeten voor een redelijke prijs een 
passend en bijdetijds huis kunnen huren. 

 De mogelijkheden en potentie van het woningbedrijf zijn de 
afgelopen decennia onvoldoende benut. Er moeten meer 
wooneenheden komen en meer doorstroom. AmelandEén heeft 
hier een groot aantal innovatieve maatregelen voor benoemd 
(zie standpunt 1 van 18). 

 De ontwikkeling van nieuwe wooneenheden hoeft niet persé een 
taak te zijn van het gemeentelijk woningbedrijf, het kan ook 
door een eigen gemeentelijk / coöperatief vastgoed 
ontwikkelingsbedrijf of samenwerkingsverband worden 
uitgevoerd. Het is belangrijk dat zowel de nieuwe ontwikkeling 
als bestaande exploitatie van het huidige woningbestand op de 
best mogelijke manier worden uitgevoerd. 

 De exploitatie van het woningbedrijf moet meer vanuit de 
huurder worden benaderd. 

 De duurzaamheidsambitie van de Gemeente Ameland moet 
meer in de praktijk worden gebracht in het eigen 
woningbestand. 

 De bedrijfsvoering moet professioneel en eigentijds. 
 Overwegen: 1 (operationeel) eindverantwoordelijke. 
 De Gemeenteraad meer op afstand, duidelijke kaders stellen en 

meer verantwoording en uitvoeringsvrijheid voor de uitvoerende 
organisatie. 

 Boekhoudkundig loskoppelen van de Gemeente. 
 Eventuele variant in de uitvoering: eigendom behouden en 

exploitatie (verhuur & beheer) uitbesteden aan externe partij. 
 Samenvattend: Het eigen woningbestand zo efficiënt en effectief 

mogelijk beheren en verhuren, met maximale aandacht voor de 
(potentiële)huurders en met een sluitende, gezonde en 
duurzame exploitatie. Uitbreiding van het aantal wooneenheden 
is noodzakelijk, maar mag niet ten koste gaan van de exploitatie 
en ontwikkeling van het huidige woningbestand. 

 

 

 

 

S.  Agrarische sector  De Agrarische sector hoort bij de Amelander cultuur en heeft 
een prominente plaats in het eilander landschap. 

 Het aantal boeren neemt af, maar de bedrijven die overblijven 
zijn zelfverzekerd en toekomstgericht.  

 Melkveebedrijven moeten de ruimte hebben om zich binnen de 
randvoorwaarden te ontwikkelen. 

 Hobby- en deeltijdboeren vormen een mooie aanvulling op de 
sector en hebben meerwaarde voor Ameland. 

T.  Polderlandschap  Beleid opstellen voor leegkomende agrarische gebouwen. Deze 
gebouwen mogen in de toekomst geen belemmering gaan 
vormen voor de bestaande agrarische bedrijven. Ook moet 
verrommeling en verpaupering worden voorkomen. 

U.  Terreinbeheerders  Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Rijkswaterstaat en Wetterskip 
Fryslân hebben een belangrijke taak in het landschapsbeheer op 
Ameland. Deze beheerders werken grotendeels zelfstandig en 
hebben eigen doelen en beleid. De gemeente moet hierin wel 
overlegpartner zijn. 

 De agrarische grondgebruikers hebben ook een belangrijke 
verantwoordelijkheid voor het beheer van het landschap. 
Weidevogelbeheer is belangrijk. Gemeente en terreinbeheerders 
moeten goed samenwerken. 

V.  Strandbeleid  Geen uitgebreid strandbeleid ontwikkelen. 
 Regel alleen het noodzakelijke. 
 Geen verblijfsrecreatie op het strand (ook wanneer dit op zeer 

kleine schaal wordt toegestaan bestaat het gevaar dat de grens 
daarna stukje bij beetje verder wordt opgerekt). 

W.  Buitendienst  Ameland ziet er opgeruimd en verzorgd uit, dit  handhaven en 
waar mogelijk verder verbeteren. 

 De afvalverwerking moet kostendekkend worden uitgevoerd. 
 Tarieven en service voor burger en bedrijf moeten concurrerend 

zijn. 
 Onderzoeken of circulaire / biobased oplossingen op Ameland 

mogelijk zijn. 
 Ondergrondse afvalcontainers in dorpen pas aan de orde 

wanneer ervaringen met ondergrondse containers in 
buitengebied goed zijn geëvalueerd. 

 Terughoudend en reëel met investeringen in materieel met tot 
doel (theoretische) besparingen op mensuren. 

 Inzichten vanuit praktijk optimaal benutten.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare Partij Vergadering 
 
23 januari 2018 
 
De eerste Openbare Partij 
Vergadering van AmelandEén 
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 op onze 
website: www.ameland1.nl 
 

ter indicatie de  
stemmingsuitslag van  

twee van de  
tweeëntwintig stellingen » 

 
 
 
  
 

STELLING 18: 

 

Nieuwbouw “De Stelp”  

 

 

 
  

 

STELLING 16: Een hoogwaardige welnessvoorziening 
met bijpassende hotelaccommodatie mag worden 
toegestaan mits er geen sprake is van splinterverkoop. 
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ALGEMEEN BESTUUR      
 

[ uittreksel statuten AmelandEén, artikel 8 ] 

                

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) bestuursleden. 
2. De bestuurders worden door de Algemene Leden Vergadering benoemd. Het 

bestuur geeft een eigen invulling aan de partijstructuur en verschillende functies 
inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en communiceert dit met 
de leden. Grote wijzigingen worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Algemene Leden Vergadering. 

 

[ taakverdeling ] 

 

Het Algemeen Bestuur (AB) van AmelandEén is bij besluit van de Algemene Leden 
Vergadering van 17-11-2017 voor de eerste maal gevormd door zeven 
bestuursleden. Het AB mandateert in beginsel alle verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden die toekomen aan “het bestuur” zoals bedoeld in artikel 8 van de 
statuten aan het Dagelijks Bestuur (DB). Tenzij het AB anders beslist of het DB het 
noodzakelijk of wenselijk acht een situatie in breder verband te behandelen. De rol 
van de Raad van Advies (RvA) is coachend en adviserend en nadrukkelijk niet 
politiek inhoudelijk. De leden van de RvA wonen en werken aan ‘de vaste wal’ en 
hebben alle drie een sterke band met het eiland. De Raad van Advies faciliteert het 
team van AmelandEén onder andere met kennis en ervaring, maar ook met een 
betrokken en kritische blik van buitenaf.     
 
 
 
  
 



 


