
Zorg op AmelAnd

“Natuurlijk zie je in de rest van het land 
ook veel gemeenschapszin, zeker op het 
platteland. Maar de cijfers laten het 
gewoon zien: op Ameland blijven ouderen 
langer thuis wonen. Daaraan zie je dat 
professionele zorg en mantelzorgers er 
keihard voor werken. Ik vind het geweldig 
dat we op Ameland die enorme inzet van 
professionals en mantelzorgers maximaal 
willen ondersteunen. In de plannen voor 
de nieuwe Stelp zie je dat volop terug.”

Goede zorg in een goede omgeving
“Onze grootste opgave bij het realiseren 
van de nieuwe Stelp is dat iedereen zich 
er echt thuis gaat voelen. Daarvoor is 
meer nodig dan goede zorg alleen.
Ook de sociale omgeving speelt een rol. 
Het is goed als ouderen en mensen met 
een beperking in de samenleving blijven 
meedraaien. Deze mensen hebben vaak 
een actief leven gehad en hebben van
alles voor het eiland gedaan. Het is 
belangrijk dat ze gezien en gewaardeerd 

In zekere zin loopt de ouderenzorg op Ameland wat voor op de rest van Nederland, 
denkt wethouder Ellen Bruins Slot. “De trend in Nederland is dat ouderen langer thuis 
blijven wonen. Maar op Ameland gebeurt dat al. Mensen vinden dat meestal ook 
vanzelfsprekend, want ze zijn gewend om voor elkaar te zorgen.”

De nieuwe locatie voor ouderenzorg op Ameland komt een stap dichterbij. De plannen 
gaan een nieuwe fase in. Samen met bewoners, medewerkers, omwonenden en betrokken 
partijen wil de gemeente eerst een visie ontwikkelen voor het gebied aan de Oranjeweg. 
Daarna komt er een programma van eisen voor het gebouw. Op 21 augustus worden 
geïnteresseerde Amelanders uitgebreid geïnformeerd over de aanpak. Iedereen is van 
harte uitgenodigd.
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Aan de slag met het gebied rond de nieuwe Stelp

“We werken van buiten naar binnen”, zegt 
wethouder Theo Faber. “Eerst kijken we 
naar het gebied, dan naar het gebouw en 
ten slotte naar de inrichting van het ge-
bouw. We willen een goed beeld hebben 
van wat de nieuwe voorziening betekent 
voor de omgeving: de sportvelden, de 
sporthal, de kinderopvang, Ons Hol, de 
toevoerwegen, parkeerterreinen en groen-
voorziening. Daarom komt er een ontwik-

Wethouder Ellen Bruins Slot

‘Op de nieuwe locatie kunnen mensen 
veel voor elkaar betekenen’

kelgroep die bestaat uit gebruikers van het 
gebied. Zoiets moet je als geheel bekijken 
en dus willen we breed beginnen.”

Faber wil zo snel mogelijk ook met het 
programma van eisen voor het gebouw
beginnen. Daarin trekken de zorgaanbie-
ders (verenigd in één uitvoeringsorganisa-
tie) en gemeente gezamenlijk met elkaar 
op. “De gemeente heeft haar huiswerk 

gedaan”, zegt Faber. “We weten waar we 
staan en hoe we verder willen, maar we 
doen het samen en zijn dus afhankelijk 
van de andere partijen. De zorgaanbieders 
hebben meer tijd nodig. Intussen kunnen 
we al wel aan de slag met de gebieds-
visie. Zo houden we de vaart erin.
Zodra de zorgaanbieders eruit zijn, gaan 
we ook met het programma van eisen 
voor het gebouw aan de slag. En ook dat 
doen we dan natuurlijk weer in nauw 
overleg met de gebruikers en de mede-
werkers van De Stelp. De medewerkers 
zijn bij uitstek de mensen die weten hoe 
een toekomstbestendig gebouw eruit 
moet zien.”

worden en betrokken kunnen blijven. 
Daarom ben ik ontzettend blij met de 
locatie die nu voor De Stelp in beeld is. 
Daar gebeurt altijd wel iets, jong en oud 
loopt daar door elkaar. Mensen kunnen 
daar veel voor elkaar betekenen.”

Noteer in uw agenda:

21 augustus - 
bewonersavond 
Een avond voor bewoners en
geïnteresseerden over de ontwik-
keling van het gebied.
Informatie - discussie - ideeën - 
vragen. U bent van harte welkom.
Locatie: Ons Hol.
Aanvang: 19:30 uur.
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Bij de voortgang van de plannen voor de ouderenzorg is er geen enkele vertraging 
geweest als gevolg van de verkiezingen en het aantreden van het nieuwe college.
“Het oude en het nieuwe college staan voor dezelfde ambitie”, zegt wethouder
Theo Faber. “Ik vind dat een mooi voorbeeld van goed bestuur. In een periode van grote 
politieke verschuivingen kon alles wat met De Stelp te maken had gewoon doorgaan.”

Wethouder Theo Faber

‘Voor de ouderenzorg hebben we 
samen één ambitie’

“Een leven lang op Ameland, dat is voor 
ons Amelanders heel logisch”, zegt Faber. 
“Maar dat betekent dat we hier een vol-
waardige zorgvoorziening moeten realise-
ren en dat gaat niet vanzelf. Ruim een jaar 
geleden gaven de zorgaanbieders aan dat 
ze de investering in een nieuw gebouw 
niet voor hun rekening konden nemen. 
Toen heeft de gemeente onderzocht of het 
mogelijk is om vanuit het gemeentelijk 
woningbedrijf de nieuwbouw te realiseren 
en de exploitatie op te pakken. Landelijk 
gezien is dat best bijzonder, maar het laat 
zien hoe belangrijk het onderwerp is voor 
de eilanders. Als het gaat om de ouderen-
zorg hebben we samen één ambitie.”

Samen naar een gebiedsvisie
In de toekomst wonen ouderen niet meer 
altijd in een instelling, maar zo geïnte-
greerd mogelijk in de samenleving. Dat is 
ook het beeld waar Ameland naar streeft, 
zegt Faber. “Een dorpse woonomgeving 
waar de zorg goed geregeld is, daar koer-

sen we op. Hoe die omgeving eruit ziet, 
gaan we beschrijven in een visie voor het 
hele gebied. Daarna komt het programma 
van eisen voor het gebouw. Met die twee 
documenten kan de architect straks aan 
de slag. Bij die gebiedsvisie willen we 
de Amelanders nauw betrekken. Dat is de 
fase waar we nu voor staan.”

Steeds concreter
De samenspraak met de bewoners en 
geïnteresseerden is geen wassen neus. 
Theo Faber: “Op 21 augustus hebben we 
een bewonersavond in Ons Hol, waar we 
iedereen goed willen informeren over de 
mogelijkheden van het gebied. Mensen 
denken wel eens dat alles al vastligt, maar 
dat is niet het geval. En zijn nog veel 
mogelijkheden open. De komende peri-
ode gaat we wel steeds concreter worden 
en keuzes maken. Maar dat doen we dus 
zoveel mogelijk in samenspraak met de 
betrokken partijen.” 

Vragen of ideeën?

Heeft u vragen of ideeën naar 

aanleiding van deze nieuwsbrief?

Laat het ons weten door contact op

te nemen met Han Westerhof via

hanwesterhof@hetnet.nl of 

telefoonnummer 06-20324232.

Inspiratie opdoen
In het najaar, als vervolg op de
bewonersavond van 21 augustus, gaat 
Ameland op bezoek bij een aantal 
inspirerende zorgprojecten op het 
vasteland. Medewerkers van De Stelp 
en medewerkers van de gemeente 
stappen in de bus om een dag lang 
inspiratie op te doen. De groep wordt 
begeleid door de adviseurs van ICS, 
die de deelnemers helpen hun indruk-
ken vast te leggen en te ordenen. 

Wie doet wat?
Bij de plannen voor de nieuwe Stelp 
zijn veel instanties en personen 
betrokken. Een ontwikkelgroep gaat 
alle wensen en ideeën met elkaar 
verbinden en een gezamenlijke ge-
biedsvisie vastleggen, en vervolgens 
een programma van eisen voor de 
nieuwbouw opstellen. In de ontwik-
kelgroep zijn alle betrokken organi-
saties vertegenwoordigd, waaronder: 
de huisartsen, de fysiotherapeut, de 
sportclubs, sociaal-cultureel werk, 
de vier Amelander dorpsbelangen, 
bewoners van De Stelp en medewer-
kers van de zorgaanbieders. Daarnaast 
is er een stuurgroep die zorgt voor de 
bestuurlijke voortgang en afstemming. 
In deze groep zitten de samenwer-
kende zorgaanbieders, de gemeente en 
enkele adviseurs.

Waar staan we?
28 mei 2018
De gemeenteraad geeft groen licht voor 
nader onderzoek: de mogelijkheden van 
de nieuwe van locatie en de financiële 
haalbaarheid worden onderzocht.
Deze onderzoeken zijn afgerond.

21 augustus 2018
Informatieve bewonersavond. Bewoners en 
andere geïnteresseerden worden bijgepraat 
over de plannen, met ruimte voor vragen 
en ideeën.

September/oktober 2018
Inspiratiereis voor betrokken medewerkers 
en gebruikers.

1e kwartaal 2019
Raad besluit over de gebiedsvisie en over 
de aanbesteding van de ontwerpfase.

2e kwartaal 2020
Raad bespreekt de offerte van de 
aannemer. Bij akkoord kan de bouwfase 
beginnen. Eind 2021 kan dan in principe 
de nieuwbouw klaar zijn. ‘In principe’ 
omdat de gemeente niet als enige de 
snelheid van het proces bepaalt.


