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AMEL ANDER
VEERDIENST

KOERS
IN EIGEN
HAND

Een eigen veerdienst!
Een raadslid kwam in 2015 met dit idee in de Gemeenteraad van Ameland,
door veel problematiek in de praktische uitvoering van de veerdienst.
Helaas strandde zijn initiatief door een werkgroep die oordeelde dat dit
financieel niet haalbaar is. Wij menen, als ondernemers van Ameland, dat
het wel degelijk mogelijk is.
Zou het niet prachtig zijn wanneer de inkomsten van de veerdienst naar
het eiland gaan, en dat we meer grip krijgen op het aantal afvaarten
en wanneer? Of dat de prijs gelijk blijft of zelfs kan zakken? Dat u ook
mag meedoen en denken als aandeelhouder? Natuurlijk zal het niet
gemakkelijk zijn om dit over te nemen. Maar het is weldegelijk mogelijk!
De Texelse veerdienst Teso is ons grote voorbeeld. Zo willen wij het
ook graag, zodat de belangen van Ameland zijn gewaarborgd en de
opbrengsten op het eiland blijven.
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Vergunning

In 2029 zal de nieuwe concessie (vergunning) verleend worden door de
Provincie Friesland voor de veerdiensten van de Friese Waddeneilanden
(tot nu toe was dat het Rijk). De aanbesteding is Europees. Dat betekent
dat onbekende partijen (ook uit het buitenland) mee mogen doen om deze
concessie te verkrijgen. Bij een goed functionerende eigen veerdienst heb
je niet meer te maken met een concessieverlening. Dan blijft de veerdienst
voor eens en altijd in eigen handen. In Amelander handen!

Hulp

In 2019 hebben wij met twee presentaties onze plannen bekend gemaakt.
In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. Achter de schermen is er
gewerkt aan de juridische, organisatorische en praktische vraagstukken
van een Amelander veerdienst. Vooralsnog hebben we niet de mogelijkheid
gehad om met meer informatie te komen. Maar de tijd loopt door.
Graag willen wij het initiatief doorzetten, maar daar is uw hulp bij nodig.
Voor inschrijving op de concessie van 2029, zullen wij alle steun moeten
krijgen om deze te kunnen binnen halen. Ook de gemeente Ameland zal
het plan moeten steunen. Zonder deze steun zullen wij het verkrijgen van
de concessie voor een eigen veerdienst niet gaan redden.

Enquête

Daarom gaan wij een enquête houden onder de Amelanders en wij vragen
daarin om uw mening. Om zeker te zijn wat de mening van de Amelanders
is willen we zoveel mogelijk reacties verzamelen en daarom halen wij de
enquêtes ook weer bij u op.

Doet u mee?
Volgende week bezorgen wij de enquêtes,
een week later halen wij ze weer bij u op.
Met vriendelijke groet,
Klaas, Fabian, Kees, Mario, Richard en Jur

