
 

Winterledenvergadering Ondernemers Platform Ameland  

Donderdag 14 december 2017  

Wijde Blik, camping Roosdunen te Ballum.  

  

1. Opening  

Jan Wibier opent de avond en heet iedereen van harte welkom. 

De aanwezigen hebben de presentielijst getekend. 

 

Er zijn diverse afmeldingen ontvangen. 

Marieke van Schaijk, Marjan Veenendaal, Luc Sietsma, Didi Koudijs, Piet Faber, 

? Duinoord, Harrie van Barneveld, Margreet Nobel,  Danny ?, Gerard Metz, Hans 

en Astrid Kienstra, Natasja Kooistra, René en Diana Metz, Gunda Brunotte, 

Klaas Hendrik Nagtegaal. 

 

2. Mededelingen  

Johan Kiewiet gaat een presentatie verzorgen inzake het broodfonds. 

Er is onlangs een nieuwsbrief verzonden met de volgende onderwerpen: 

Nieuwjaarsreceptie 5 januari - locatie wordt nog bekend gemaakt 

Toeristenbelasting is nu bekend, vastgesteld door de gemeente Ameland. 

De website van OPA komt binnenkort online.  

 

3. Notulen vergadering 9 oktober 2017  

Ten aanzien van de notulering merkt Cinto Prosperi op dat deze te uitgebreid is,  

dit mag beknopter enkel de  highlights benoemen is voldoende. 

 

4. Presentatie Johan Kiewiet - Broodfonds Ameland 

Broodfonds is een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder 

verzekeringsmaatschappij 

Kijk voor meer informatie op www.broodfonds.nl/in_het_kort of lees de bijlage. 

Er is onlangs een documentaire over het broodfonds geweest bij Tegenlicht. 

Johan raadt de leden aan deze terug te kijken. 

 

Met het Broodfonds wordt gespaard voor een garandeerd basisinkomen voor de 

zelfstandige. Elke maand komt er een bedrag op een rekening van de 

ondernemer, op naam van deze ondernemer. Het is een spaarsysteem en het is 

overzichtelijk. 

In geval van ziekte wordt de zieke gemeld bij het Lokale Broodfonds. Dan krijgt 

de zieke een schenking van alle deelnemers van het fonds. Ondernemers helpen 

elkaar voor maximaal 2 jaar. In de praktijk zijn de ondernemers die een beroep 

doen op het broodfonds binnen een paar maanden weer hersteld. 

Een broodfonds bestaat doorgaans uit minimaal 25 en maximaal 50 deelnemers. 

Alle deelnemers kennen elkaar. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor elkaar. 

Enkele vragen uit de zaal worden beantwoord door Johan Kiewiet. Hij verwijst 

nogmaals naar de website. 

http://www.broodfonds.nl/in_het_kort


 

Het doel is om met 20 leden te starten. Geïnteresseerden kunnen zich bij Johan 

Kiewiet melden. Het bestuur van OPA zal ook aan alle leden nog een mail sturen 

voor de werving van leden voor het broodfonds. 

 

5. Vormgeven sectie structuur  

Om met elkaar op een werkbare wijze te vergaderen en onderwerpen te 

bespreken wil het bestuur met de leden nadenken over een goede 

vertegenwoordiging vanuit de secties. 

Binnenkort wordt een recente ledenlijst verspreid met daarbij de indeling per 

lid/sectie. Daarbij wordt de oproep gedaan  welke ondernemers zijn/haar sectie 

wil vertegenwoordigen in de overleggen. Dat kan per sectie bepaald worden. 

 

 

6. Agenda voor de toekomst  

De komende maanden zal er een ‘ agenda’  moeten komen over onderwerpen en 

prioriteiten waar Ondernemend Ameland over wil meepraten.  

 

Gelet op de komende verkiezingen willen we tezamen met onze leden 

onderwerpen inventariseren die OPA wil gaan bespreken met de politieke 

partijen.  

 

De verbinding Ameland – Holwerd komt als urgente naar voren. 

Pieter Dibbits licht de problematiek toe. Het signaal is afgegeven: bij een 

waterstand van min 1.80 kan WPD niet meer varen.  

 

Unesco, natuurgebied, niet mogen ingrijpen in de natuur – dit kan als gevolg 

hebben dat er op termijn op tij gevaren moet/kan worden. Waar het nu werkelijk 

over gaat is, dat als er niets gebeurd, Holwerd over 5 jaar niet meer bereikbaar is 

bij laag water.  

In Den Haag maakt de politiek zich niet erg druk om de vertragingen van de 

veerboot. Daarom zullen gemeente, ondernemers en WPD schouder aan schouder 

moeten staan in het kijken naar de juiste oplossing. 

 

Samengevat: 

Zonder een goede verbinding is Ameland niets. Erken het probleem en treedt 

hiermee naar buiten. 

 

Daarnaast is een top 5 aan onderwerpen opgesteld: 

 

1. Onderwijs 

2. Duurzaamheid  

3. Handhaving 

4. Toekomstvisie toerisme 



 

5. Evenementen 

 

 

Een greep uit de overige besproken onderwerpen: 

• Onderwijs:  toekomst investeren - gastheerschap opleiding BWS richten 

op behoefte weinig diversiteit 

• Duurzaamheid - biologisch, zelfvoorzienend, duurzaam ondernemen. 

Spreker uitnodigen Werelderfgoed 

• Werelderfgoed - gezamenlijk optrekken : gemeente. WPD ondernemers 

richting Den Haag 

• Bereikbaarheid - Ameland over 5 jaar niet meer bereikbaar 

• Electrische auto’s en vliegtuigen 

• Groene mensen - invloed op de waddenzee 

• Toerisme – PKB - toekomstvisie 

• Af van Heilige Huisjes 

• Openbaar vervoer - gratis of niet gratis 

• Dorpsreconstructie Nes 

• Handhaving 

• Huisvesting mogelijkheden en kosten 

• Jeugd  

• Evenementen  

• Dijkverhoging   

• Informatie verstrekking bevolking door gemeente 

• Openingstijden 24/7 wil je dat 

 

Een nadere prioritering kan binnenkort worden aangebracht. Voldoende input om 

in gesprek te gaan met de gemeente. 

 

7. Sluiting   

 Jan Wibier sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor de inbreng. 

 
  

 



 


