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1. Inleiding 

 
 

Het gemeentebestuur van Ameland wil het eiland in alle opzichten 
toegankelijker maken voor mensen met functiebeperkingen: ‘Ameland voor 
Iedereen’. 

 
In samenwerking met Programma VCP werd in 2009 via een warming-up van 

4 dagen een toetsing gedaan. Hierin werd bezien of Ameland proeftuin zou 
kunnen zijn voor een eerste lokale Inclusie gemeenschap. ‘’Agenda22’’ vanuit 
het VN-Verdrag.   

 
Programma VCP (nu niet meer actief) was de innoverende werkorganisatie 

vanuit de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad en Platform VG (mensen 
met een verstandelijke beperking en hun ouders). Missie vanuit deze 
organisaties is het werken aan een inclusieve samenleving: een samenleving 

waarin mensen met en zonder beperking volwaardig kunnen deelnemen. 
 

Agenda 22 verwijst naar de 22 Standaardregels die de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties aanvaardde in december 1993. De officiële titel luidt 
‘VN Standaardregels voor gelijke kansen van mensen met een handicap’. De 

Standaardregels beschrijven op welke terreinen de maatschappij 
maatregelen moet nemen om mensen met beperkingen gelijke kansen te 

geven. Ratificatie van dit bovenstaande verdrag staat intussen op de lands-
overheid agenda voor 2015. 

 
Ameland 
Ameland, met een oppervlakte van bijna 27.000 ha, waarvan 21.000 ha 

water heeft, naast de woon- en werkfunctie, een belangrijke toeristische 
functie. Het bevolkingsaantal bedraagt + 3.500. Het aantal bezoekers was in 

2006 ruim 500.000. 
Aangenomen mag worden dat zich onder de (potentiële) bezoekers een 
substantiële groep mensen met een functiebeperking bevindt. Daarnaast kan 

worden gesteld dat optimale toegankelijkheid comfortverhogend werkt voor 
iedereen.            

Kenmerken van Ameland zijn: sterke sociale samenhang, ondernemerschap, 
gastvrijheid. 90% van de bevolking leeft direct of indirect van het toerisme. 
Met uitzondering van ziekenhuiszorg en voortgezette scholing, voorziet het 

eiland in hoge mate in haar eigen behoeften. Wat niet voorradig is, wordt 
binnengehaald via de ‘levensader’ van en naar het eiland: de veerboot.     

   
Inhoudelijke aansturing van ‘Ameland voor Iedereen’ vindt plaats onder regie 
van een stuurgroep die bestaat uit Amelanders; ondernemers, gemeente en 

ervaringsdeskundigen. Als gevolg van de gehouden sollicitatie procedure in 
2011 wordt Piet Faber aangesteld door de gemeente als projectleider voor de 

periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2014 voor één dag per week.    
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 Overeenkomst gemeente Ameland-Programma VCP 
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Voorwoord 
 
 

2.1. Doelstelling Ameland voor Iedereen 
 
Het doel van het project ‘Ameland voor Iedereen’ (AVI) is dat iedereen –met 

of zonder beperking- Ameland kan bereiken en op Ameland kan verblijven, 
zonder daarbij problemen met toegankelijkheid tegen te komen.  

 
Zelfredzaamheid van mensen met fysieke en mentale beperkingen is daarbij 
het uitgangspunt. Wanneer zaken voor hen goed geregeld zijn, is dat voor 

vrijwel iedereen het geval. 
 

Totale toegankelijkheid schept de voorwaarden om zelfstandig en op een 
gelijkwaardige manier gebruik te kunnen maken van openbare ruimte, 
vervoer, gebouwen, producten, diensten en informatie. Toegankelijkheid is 

de basis om deel te kunnen nemen aan het economisch en maatschappelijk 
leven. 

 
2.2. Toegankelijkheid 
 

De afgelopen jaren is de houding ten opzichte van mensen met een 
functiebeperking gewijzigd. Vroeger ging men er vanuit dat de sociale 

achterstelling, die personen met een beperking ervaren, enkel en alleen het 
gevolg was van medische stoornissen. De huidige benadering definieert 

functiebeperking duidelijk en helder als het gevolg van de wisselwerking 
tussen de persoon in kwestie en de omgeving. Met andere woorden in een 
goed toegankelijke omgeving is men veel minder gehandicapt.  

Door de beperking niet meer te omschrijven als het gevolg van een tragisch 
individueel verschijnsel maar ook als 'gecreëerd' door de samenleving, 

verschuift de klemtoon naar de verantwoordelijkheid van de samenleving bij 
die 'creatie' van beperkingen. Hieruit volgt een medeverantwoordelijkheid ten 
aanzien van het omgaan met/opheffen van deze beperkingen.    

 
Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid is de basis om deel te kunnen nemen aan het economisch 
en maatschappelijk leven. Toegankelijkheid is voor iedereen belangrijk maar 
met name voor mensen met een (al dan niet tijdelijke) functiebeperking.  
Toegankelijkheid biedt de mogelijkheid om zelfstandig en op een 

gelijkwaardige manier gebruik te kunnen maken van wat de maatschappij te 
bieden heeft.  

Toegankelijkheid schept voorwaarden om zelfstandig en op een 
gelijkwaardige manier gebruik te kunnen maken van ruimte, gebouwen, 
producten, diensten en informatie.  
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Toegankelijkheid wordt, binnen een ketenbenadering, gemeten aan de hand 
van de volgende onderdelen:  

 Bereikbaarheid: kan ik er komen ?  

 Toegankelijkheid: kan ik naar binnen ?  

 Bruikbaarheid: kan ik het aanbod gebruiken ?  

 Uitgankelijkheid: kan ik in geval van nood makkelijk vluchten ?  

Waar hierna de term ‘toegankelijkheid’ wordt gebruikt, zijn bovenstaande 
begrippen inbegrepen. 

Ketenbenadering: bij, bijvoorbeeld, een voorgenomen bezoek aan het 
gemeentehuis moet elk onderdeel van die ‘reis’ toegankelijk zijn. De 
informatie, het vervoer en het gemeentehuis zelf. Plus natuurlijk de 

mogelijkheid om, in geval van nood, het gebouw veilig te kunnen verlaten. 
Wanneer een van de onderdelen van die keten niet klopt, wordt het bezoek 

bemoeilijkt en soms zelfs onmogelijk gemaakt.  
 

Totale Toegankelijkheid betreft een kwaliteitsaspect dat maakt dat iedereen 
zelfstandig en op een gelijkwaardige manier gebruik kan maken van de 

openbare ruimte, gebouwen, voorzieningen, producten, diensten en 
informatie.  

Een gebouw moet betreden en gebruikt kunnen worden voor het doel 
waarvoor het gebouw is bestemd. Bij een bakker moet je brood kunnen 

kopen en bij een restaurant moet je kunnen eten en van het toilet gebruik 
kunnen maken. Minstens zo belangrijk is het dat iedereen een gebouw ook 

weer snel en veilig kan verlaten. Voorwaarden hiervoor zijn onder andere een 
goed en eenduidig noodplan, waarbij het voor zowel het personeel als de 
bezoeker glashelder is wat hij/zij moet doen. Zijn de nooduitgangen en 

vluchtroutes met begrijpelijke pictogrammen en simpele taal aangegeven? Is 
er nagedacht over mensen die zich niet snel kunnen bewegen en niet 

zelfstandig van de trap gebruik kunnen maken?  
Bij toegankelijkheid gaat het niet alleen om de fysieke toegankelijkheid; ook 
om de mentale toegankelijkheid en onzichtbare beperkingen. Mentale 

toegankelijkheid betekent dat bijvoorbeeld peuterspeelzalen en sportclubs 
zich open gaan stellen voor mensen met verstandelijke beperkingen. Hierbij 

speelt bejegening door personeel en publiek een belangrijke rol. 
Mensen met onzichtbare beperkingen, bijvoorbeeld bij hart- en longziekten 

met als gevolg een verminderd uithoudingsvermogen, ondervinden vaak 
minder begrip dan mensen bij wie de beperking zich duidelijk zichtbaar is. 
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Directe doelgroep 
 

Het aantal mensen met functiebeperkingen neemt toe. Dat heeft onder meer 
te maken met het feit dat Nederlanders steeds ouder worden. 

Daarnaast willen veel mensen actief blijven deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. Dat geldt zeker ook de recreatieve en culturele 
aspecten daarvan. 

 
Bij het begrip ‘totale toegankelijkheid’, gaat het om alle burgers. Meer 

specifiek richten we ons in eerste instantie op mensen met een beperking. 
Wanneer de zaken op het gebied van toegankelijkheid voor hen goed 
geregeld zijn, geldt dat voor bijna iedereen. 

 
- Mensen met motorische beperkingen: problemen met bewegen. 

- Mensen met visuele beperkingen: slecht of niet zien. 
- Mensen met auditieve beperkingen: slecht of niet horen. 
- Mensen met mentale/verstandelijke beperkingen. 

- Mensen met psychische beperkingen. 
- Mensen met taal-/leesproblemen. 

- Mensen met afwijkende lichaamsmaten. 
- Mensen met problemen omtrent uithoudingsvermogen/ 

allergieën. 
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2.3. Deelfasen 
 

Het onderdeel toegankelijkheid van ‘Ameland voor Iedereen’ bestaat uit een 
aantal deelfasen, die hieronder nader worden beschreven. In eerste instantie 

worden gemeentelijke en aan de gemeente gerelateerde producten en 
diensten onderzocht. 
Het is van belang om al in een vroeg stadium het Amelander bedrijfsleven 

hierbij in te schakelen om de betrokkenheid en motivatie zo groot mogelijk te 
krijgen en behouden. 

Na afronding van de gemeentelijke aanpak –en mogelijk al parallel daaraan- 
kan een vertaling plaatsvinden naar bedrijven en instellingen. 
 

Deelfasen 
 

0. Warming-Up/nulmeting. Deze heeft plaatsgevonden in mei 2009. 
a. Uitgebreide beoordeling van bereikbaarheid, toegankelijkheid,  
    bruikbaarheid en uitgankelijkheid, met bijbehorende rapportage. 

b. Gemeentelijke uitgangspunten ‘Totaal Toegankelijk Ameland’. 
c. Plan van Aanpak met als doel het realiseren van totale toegankelijkheid. 

d. Uitvoering. 
e. Evaluatie 

f. ‘Vertaling’ naar bedrijven en instellingen. 
  
2.4. Nulmeting en warming-up, gehouden in mei 2009  

 
Een belangrijk onderdeel van ‘Ameland voor Iedereen’ wordt gevormd door 

de fysieke en mentale toegankelijkheid. Immers, wat men niet kan bereiken 
of  waar men niet binnen kan komen, daarvan kan ook geen gebruik worden 
gemaakt. Dat is onder andere een onderdeel van fysieke toegankelijkheid. 

De mentale toegankelijkheid bestaat onder meer uit de houding van 
medewerkers; de manier waarop men betrokkenen rechtstreeks aanspreekt; 

de duidelijkheid en begrijpelijkheid van de informatievoorziening. 
 
Een wezenlijk aspect van de toegankelijkheid is het draagvlak. Bij de 

gemeente, bij de Amelander bevolking in het algemeen en het bedrijfsleven. 
 

Het Programma VCP beschikt over Bus 1202. Een toegankelijk gemaakte 
Connexxion-bus die laat zien dat ook het openbaar vervoer toegankelijk kan 
zijn. De bus beschikt tevens over een toegankelijkheidsparcours en is op 

zichzelf een rijdende tentoonstelling op het gebied van toegankelijkheid. De 
bus is bij uitstek een middel om mensen met het onderwerp kennis te laten 

maken en op die manier genoemd draagvlak te vergroten. 
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De warming-up/nulmeting vond plaats op 26, 27 en 28 mei 2009. De 
belangrijkste conclusies volgen hieronder.  

 
2.4.1. Conclusies en aanbevelingen 

 
De accommodaties 
 

De onderzoeken, zoals die op 26, 27 en 28 mei door de Vliegende Brigades 
zijn uitgevoerd, betroffen een niet-gedetailleerde toetsing. Deze moment-

opname was bedoeld om een globaal beeld te krijgen van de toegankelijkheid 
van de onderzochte accommodaties en de toegankelijkheid op Ameland in 

het algemeen. 
Waar sprake is van campings of bungalowparken werd de entree onderzocht 
en waar mogelijk de (toegankelijke) overblijfmogelijkheden. 

 
De beoordelingen gingen uit van zelfstandig gebruik door iedereen. Dit zal 

niet in alle gevallen helemaal mogelijk zijn. Een vriendelijke en 
gelijkwaardige bejegening compenseert al veel ongemak. Het is overigens 
wel zo dat getild (moeten) worden, als dit fysiek al mogelijk is, door vrijwel 

geen enkele rolstoelgebruiker op prijs wordt gesteld. 
 

Een aantal zaken die bij de beoordelingen werden aangetroffen, kunnen door 
de accommodaties worden aangepakt. Soms met vrij eenvoudige middelen 
en inspanningen (bewegwijzering; beugel aanbrengen, tafels iets verder uit 

elkaar). Soms zijn ingrijpender maatregelen nodig (automatische deuren; 
lift). In die laatste gevallen zullen de financiën niet altijd direct voor het 
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grijpen liggen. In dergelijke gevallen biedt het wellicht uitkomst om te 
wachten op groot onderhoud of een toch al geplande verbouwing. 

 
Een aantal zaken zijn accommodatie-overstijgend. Dat geldt bijvoorbeeld 

voor opmerkingen over infrastructuur of het openbaar vervoer. In zulke 
situaties speelt de gemeente/de wegbeheerder, de provincie of het openbaar 
vervoer- bedrijf een rol. 

 
Informatievoorziening 

 
Informatie over de toegankelijkheid 
Informatie over de toegankelijkheid van een accommodatie is bijna net zo 

belangrijk als de toegankelijkheid zelf. In het algemeen gesproken worden 
mensen nogal eens teleurgesteld omdat ze denken ergens terecht te kunnen, 

terwijl dat ter plaatse niet het geval blijkt te zijn. Vrijwel nooit speelt hier 
onwil mee. Het heeft er vooral mee te maken dat eigenaren/beheerders de 
toegankelijkheid anders inschatten dan het voor de gebruiker blijkt te zijn. 

Het is daarom van belang dat de eigenaar, bijvoorbeeld bij de voorbereiding 
van een verbouwing, zich goed laat voorlichten. 

 
Ook de bewegwijzering op de openbare weg is onder de loep genomen. Deze 

lijkt aan herziening toe te zijn. Sommige voorzieningen waarnaar verwezen 
werd, bleken helemaal weg of verhuisd. De openbare bewegwijzering kan 
ook duidelijker wat hoogte, contrasten en lettergrootte betreft. 

 
Geen enkele website, inclusief die van de gemeente, voldoet aan de normen 

voor toegankelijkheid. Het is helaas een landelijk beeld dat websites slechts 
zeer zelden toegankelijk zijn. 
Een algemeen advies is om, bij een herziening van de website, de 

toegankelijkheidsnormen van W3C (World Wide Web Corporation) toe te 
passen. In dat geval zal het bereik en de bruikbaarheid van de website vele 

malen groter worden en nemen ook de toepassingsmogelijkheden op mobiele 
telefoons en pda’s enorm toe. 
 

Openbare toiletten 
 

Het is ideaal, wanneer in de dorpen ook een openbare, toegankelijke, 
toiletvoorziening voorhanden is. Een (heel) goed voorbeeld is per toeval 
ontdekt in Nes. Per toeval, omdat de bewegwijzering het toilet niet aangeeft; 

de VVV hierover geen informatie kon verstrekken en ook aan de buitenkant 
van het betreffende gebouw weliswaar een toiletvoorziening is aangegeven, 

maar niet dat het (ook) een integraal toilet betreft. 
 
2.4.2. Mentale toegankelijkheid 

 
Mensen met een verstandelijke beperking zijn gebaat bij heldere en 

begrijpelijke informatievoorziening. 
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Daarnaast, en dat geldt eigenlijk voor iedereen, is ook de bejegening van 
belang. Hebben medewerkers een rustige, vriendelijke en open houding? 

Spreken zij de betrokkene rechtstreeks aan? Bieden ze ondersteuning en 
vragen ze hoe ze het beste kunnen helpen? Bieden ze aan om de menukaart 

voor te lezen? Maken ze even wat meer ruimte? 
Vrijwel niets dan lof over de medewerkers van de onderzochte 
accommodaties met betrekking tot deze punten. Op een enkele uitzondering 

na hebben de medewerkers van de Vliegende Brigades bijzondere 
vriendelijkheid, voorkomendheid en behulpzaamheid ervaren. 

 
Advies 
 

Een goede toegankelijkheid vraagt om een gerichte aanpak. Er spelen 
immers veel verschillende aspecten mee zoals de website, geschreven 

informatie, bewegwijzering, zaken rondom infrastructuur, bouwkundige 
zaken, bejegening, inrichting, veiligheid. 
Programma VCP verstrekt graag inlichtingen over mogelijke advisering. 
 

2.4.3. Accommodatie-overstijgend 

 
In de mate waarin gehandicapt zijn een overheersende rol speelt in het leven 
van mensen  zijn verschillende factoren van belang. In relatie tot 

toegankelijkheid zijn belangrijk: 
 

- persoonsgebonden factoren: aard van de beperking, in combinatie met 
hoe dit wordt ervaren.  
Persoonsgebonden factoren hangen direct samen met: 

- omgevingsfactoren, waaronder de toegankelijkheid. Wanneer de 
(openbare) ruimte of het gebouw optimaal toegankelijk is, zal het 

gehandicapt zijn in veel gevallen een kleinere rol spelen dan wanneer 
ook nog met ontoegankelijkheid moet worden afgerekend. 

 

Individuele accommodaties hebben invloed op hun toegankelijkheid: daar 
waar het de toegankelijkheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid van de eigen 

accommodatie betreft. Ten aanzien van de bereikbaarheid: infrastructuur, 
bewegwijzering en vervoer ligt, als het niet om eigen terrein gaat, de 
verantwoordelijk over het algemeen bij overheden en vervoerbedrijven. 

Accommodaties en mensen met een handicap hebben daarop meestal slechts 
een marginale (signalerende) invloed. 

 
Toegankelijk openbaar vervoer is een combinatie van infrastructuur, de 
inrichting van materieel en de houding van de medewerkers van het 

vervoerbedrijf. 
 

2.4.4. Overtocht 
 

De reis naar Ameland begint bij de veerboot. Zowel de terminals in Holwerd 
en op Ameland zijn geschikt voor gebruik door mensen met een handicap. 
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Ook hier is de informatievoorziening van belang. Zo is de parkeerplaats in 
Holwerd voorzien van een aantal gereserveerde plaatsen voor 

gehandicapten. Het is echter nauwelijks duidelijk waar deze te vinden zijn. 
Op zich prima: dichtbij de terminal. Een adequate aanduiding maakt het nog 

beter. 
 
Voor mensen die de auto meenemen met de veerboot is het van belang dat 

ze weten dat ze vlak bij een van de liften moeten parkeren. Het is verstandig 
om dit bij het inchecken te melden. De medewerkers blijken dan heel 

behulpzaam, ook bij het verzorgen van voldoende uitstapmogelijkheid. 
 
De bewegwijzering naar het gehandicaptentoilet op de boot kan duidelijker. 

Daarbij is het jammer dat dit toilet op slot zit. Voor sommige mensen kan het 
bezwaarlijk zijn om bij hoge nood de sleutel te moeten ophalen bij de balie / 

kassa. 
 
2.4.5. Het eiland 

 
Busvervoer 

Ook op Ameland zal het openbaar vervoer in 2010 moeten voldoen aan de 
door het Rijk gestelde toegankelijkheidseisen. Dat betekent dat zowel de 

infrastructuur als het materieel voor iedereen toegankelijk moet zijn. 
Op Ameland zijn nog niet alle bussen toegankelijk. Ook de haltes vragen nog 
om verbetering. Er zijn enkele proefhaltes. Deze voldoen (nog) niet. 

 
Parkeren 

Het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen is beperkt. In een aantal gevallen, 
waar de maten van de gehandicaptenparkeerplaatsen niet voldoen, is toch 
aangegeven dat het om een dergelijke plaats gaat. 

Het dorp Nes is autoluw gemaakt. De parkeerplaatsen aan de rand van het 
dorp bevinden zich op een (te) grote loopafstand, waardoor het voor een 

aantal mensen moeilijk wordt om zelfstandig boodschappen te doen. 
 
Openbare weg 

Op veel plaatsen in de Amelander dorpen is er alleen een visuele afscheiding 
tussen loop- en rijgedeelte van de openbare weg. Voor rolstoelgebruikers is 

dat over het algemeen prettig. 
 
Het ontbreken van een duidelijke afscheiding betekent voor mensen die 

gebruik maken van een taststok dat het van belang is dat ze, via een gids- 
(of natuurlijke-) lijn, dan wel een (kunstmatige) geleidelijn zich kunnen 

oriënteren. Mensen die slecht of niet horen kunnen onaangenaam worden 
verrast door (voor hen plotseling) achterop komend verkeer. 
 

Over het algemeen worden de routes beoordeeld als vlak en verhard.  
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3. Plan van Aanpak 
 
Ameland voor Iedereen kent, na de aanloopperiode waarin ondermeer het 
draagvlak onder inwoners en ondernemers is gepeild, vijf 
voorwaardenscheppende speerpunten. Deze kunnen worden onderscheiden 

in drie zaken in materiële- en twee zaken in immateriële zin. 
 

Materieel, direct gericht op het bereiken van optimale fysieke en mentale 
toegankelijkheid: 
 

3.1.    Informatievoorziening. 
3.2.    Vervoer inclusief veerdienst. 

3.3. Openbare ruimte en gebouwen. 
 
Immaterieel, gericht op attitudevorming: 

 
3.4. Inclusief denken en doen. 

3.5. Ondernemingen. 
 
Deze speerpunten hebben ieder een doelstelling met bijbehorende gewenste 

resultaten toegeschreven gekregen. Om de resultaten te behalen zijn 
concrete acties opgezet die in een tabel, hoofdstuk 5.6, worden weergeven 

per resultaat. 
 
 

3.1 Informatievoorziening 
Het is uitermate belangrijk dat de informatie over toegankelijkheid ook goed 

bereikbaar is voor de doelgroep. De informatie zal een stimulans zijn om het 
eiland te bezoeken en meer gebruik te maken van de voorzieningen. De VVV 

is niet alleen een virtuele poort naar informatie over Ameland, maar verzorgt 
ook een fysieke poort naar informatie met hun kantoren. Het is van belang 
dat alle poorten toegankelijk zijn en juiste en volledige informatie 

weergeven. 
 

Doelstelling:  
Informatie over de toegankelijkheid van voorzieningen op Ameland is bij de 
VVV toegankelijk, volledig en betrouwbaar beschikbaar voor potentiële 

bezoekers en wordt actief uitgedragen. 
 

Resultaten: 
1. VVV beschikt over een up-to-date database van de toegankelijkheid van 

de Amelander ondernemingen. 

2. De website van de VVV voldoet aan de eisen van toegankelijkheid. 
3. Website van de VVV geeft voor de gebruikers volledige en juiste 

informatie over de toegankelijkheid van accommodaties en voorzieningen. 
4. Personeel VVV geeft de juiste informatie over toegankelijkheid aan 

(potentiële) bezoekers. 
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5. VVV distribueert zo breed mogelijk promotiemateriaal bij hun 
belangrijkste uitingen met specifieke aandacht voor toegankelijkheid.  

 
3.2 Vervoer (inclusief veerdienst) 

Het vervoer is het eerste element waar reizigers mee in aanraking komen als 
ze naar Ameland gaan. De bereikbaarheid en het gebruik van de veerdienst 
moeten toegankelijk zijn om het voor mensen met een beperking mogelijk te 

maken naar het eiland toe te komen. Op Ameland aangekomen zullen deze 
mensen wederom op een toegankelijke manier naar hun bestemming moeten 

komen.  
 
Doelstelling: 

Het vervoer naar en op Ameland, inclusief de veerdienst, is toegankelijk voor 
iedereen. 

 
Resultaten: 
1. Bussen zijn aangepast om het in- en uitstappen te vergemakkelijken, en 

bieden adequate ruimte voor mensen met een beperking. 
2. Bushaltes zijn aangepast om het voor bezoekers met een beperking 

mogelijk te maken op een gemakkelijke manier met het openbaar vervoer 
te reizen op Ameland. 

3. Veerdammen, inclusief de aansluiting veerdienst, zijn toegankelijk. 
4. De dorpen, inclusief de centrale voorzieningen, zijn toegankelijk.  
5. De voorzieningen op de veerboot zijn toegankelijk.  

 
3.3 Openbare ruimte en gebouwen  

Naast bezoekers hebben ook bewoners baat bij een goed 
bereikbare/toegankelijke openbare ruimte en gebouwen. Het is van belang 
dat een ieder zich met zo weinig mogelijk belemmeringen kan manoeuvreren 

en gebruik kan maken van openbare gebouwen.  
 

Doelstelling:  
Openbare ruimte en gebouwen toegankelijk voor iedereen.   
 

Resultaten: 
1. Toegankelijkheid  structureel opgenomen in korte- en lange termijn 

infrastructuurplannen. 
2. De bewegwijzering is dusdanig aangepast dat Ameland optimaal mentaal 

toegankelijk is.  

3. Snelle en eenvoudige aanpassingen met zichtbare resultaten uitgevoerd.  
 

3.4 Inclusief denken en doen 
Om tot een inclusieve samenleving te komen moeten de gemeentelijke 
diensten en producten aangepast zijn naar de standaard van 

toegankelijkheid. Het is daarvoor in eerste instantie belangrijk dat alle 
medewerkers het belang van toegankelijkheid zien. 

 
Doelstelling: 
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Toegankelijkheid volledig geïntegreerd in gemeentelijke diensten en 
producten. 

 
Resultaten: 

1. Medewerkers zien inclusief denken als integraal onderdeel van hun taken 
en verantwoordelijkheden. 

2. Werkprocessen zijn aangepast naar de standaard van toegankelijkheid.  

 
3.5 Ondernemingen 

De ondernemers zijn een essentieel onderdeel van het project. Met hun 
medewerking kunnen faciliteiten en accommodaties dusdanig worden 
aangepast dat Ameland toegankelijk wordt voor iedereen. Zij dragen bij aan 

het project als individu en als lid van de Stuurgroep.  
 

Doelstelling: 
Bedrijven en bedrijfsvoering op Ameland toegankelijk.  
 

Resultaten: 
1. Ondernemers zijn bewust van het belang en de kansen van 

toegankelijkheid voor hun onderneming  
2. Ondernemers passen waar mogelijk zelf hun onderneming aan conform de 

standaard van toegankelijkheid.  
3. Er is een adviesfunctie beschikbaar voor ondernemers voor begeleiding en 

advies bij aanpassingen aan hun bedrijf voor toegankelijkheid.  
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3.6 Plan van aanpak  
 

Doelstelling 
Concrete acties Verantwoordelijke Tijd 

3.1 3.1.1 

- Inventariseren huidige situatie 

omtrent toegankelijkheid van 

Amelander ondernemingen met in 

acht neming van inventarisatie van de 

voorfase van het project 

- Een waarderingssysteem opstellen om 

de ondernemingen te waarderen (1* 

= slecht, 5* = uitstekend, bijv.) 

- Opstellen procedure voor beheer om 

de database up-to-date te houden 

- Aanmeldingsprocedure voor 

Amelander ondernemers om verzoek 

in te kunnen dienen voor status 

‘toegankelijk’ ontwikkelen en 

uitvoeren 

3.1.2 

- Website van VVV opzetten naar 

aanleiding van W3C voorschriften op 

het gebied van toegankelijkheid 

- Testronde uitvoeren van de website 

onder mensen met mentale en fysieke 

beperkingen 

3.1.3 

- Bundelen en verspreiden van 

verkregen informatie over 

toegankelijkheid  

- Opstellen procedure om de 

toegankelijkheid van de website en de 

informatie over toegankelijkheid up-

to-date te houden 

3.1.4 

- Trainen personeel van de VVV over 

toegankelijkheid door middel van een 

cursus van de VCP 

- Ontsluiten juiste en volledige 

informatie voor het personeel 

- Fysieke informatie aanpassen aan de 

eisen op het gebied van fysieke en 

mentale toegankelijkheid 

- In de fysieke informatie duidelijk 

verwijzen naar contactinformatie 

(bijv. telefoonnummers) 

3.1.5 

- Fysieke informatie voldoet aan de 

eisen op het gebied van fysieke en 

mentale toegankelijkheid 

- Distribueren van divers fysiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVV 
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promotiemateriaal, bestaande uit 

informatieboekjes, flyers, posters in 

VVV-kantoren 

- Bundelen en verspreiden van 

verkregen informatie over 

toegankelijkheid op de website en in 

fysieke informatie 

3.2 3.2.1 

- Inventarisatie van  de 

toegankelijkheid van- en het 

eventueel aanpassen van bussen naar 

de standaard van toegankelijkheid 

met betrekking tot benodigde ruimte 

en hulpmiddelen 

- Onderzoeken, met behulp van 

mensen met een beperking, wat de 

belangrijkste wensen bij de 

aanpassing van bussen zijn 

3.2.2 

- Onderzoeken mogelijkheden van 

aanpassen bushaltes in het kader van 

dorpsaangezicht 

- Bij bushaltes, indien nodig, 

verhogingen aanleggen om het in- en 

uitstappen te vergemakkelijken 

- Uitbreiden van de ruimte rondom 

bushaltes 

- Informatieweergave bij de bushaltes 

aanpassen aan de norm voor 

toegankelijkheid 

3.2.3 

- Probleeminventarisatie uitvoeren voor 

de veerdammen en actieplan 

opstellen 

- Ontwerpeis opstellen voor de veerdam 

Ameland met betrekking tot 

toegankelijkheid 

- Overleggen met de partner in Holwerd 

over de toegankelijkheid van de 

veerdam 

- Uitvoeren van het vastgestelde 

actieplan voor Ameland 

3.2.4 

- Probleeminventarisatie uitvoeren voor 

de dorpen en actieplan opstellen 

- Uitvoeren van het vastgestelde 

actieplan  

3.2.5 

- De gehandicaptentoiletten en lift op 

de boot duidelijker aangeven en niet 

op slot 

- Personeel instrueren om te 

handhaven op de veerboot ter 

 

 

Arriva 

Gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriva 

Gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Ameland 

Gemeente 

Dongeradeel 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Ameland 

 

 

 

 

 

 

Wagenborg 
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voorkoming van belemmering van de 

paden 

- Extra bagageruimte aan boord 

beschikbaar maken 

3.3 3.3.1 

- Cursus over toegankelijkheid voor 

medewerkers gemeente, inclusief 

bijscholing en nascholing 

- Toegankelijkheid wordt meegenomen 

in regelgeving omtrent infrastructuur 

3.3.2 

- Evaluatie uitvoeren samen met 

mensen met een beperking van 

huidige situatie omtrent 

bewegwijzering; wat zijn de 

belemmeringen 

- Bewegwijzering aanpassen naar de 

norm voor mentale toegankelijkheid 

3.3.3 

- Voorbereiden en plannen van 

inventarisatie 

- Ronde door de dorpen om te 

inventariseren waar zaken snel en 

concreet kunnen worden aangepakt 

en deze benoemen en direct 

toepassen 

- Toewijzing van verantwoordelijken 

voor aanpassingen en plannen voor 

de aanpassingen 

 

 

Vooriedereen.NU 

 

 

Gemeente Ameland 

 

 

 

 

Gemeente Ameland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Ameland 

 

3.4 3.4.1 

- Cursus medewerkers, inclusief 

bijscholing en nascholing uitvoeren 

- Cursus voor de organisatie/bestuur 

uitvoeren 

3.4.2 

- ‘Ameland voor Iedereen’ opnemen in 

het collegeprogramma 2010-2014 

- Toegankelijkheidstoets opstellen 

- Website van de Gemeente opzetten 

naar aanleiding van W3C 

voorschriften op het gebied van 

toegankelijkheid 

 

 

Vooriedereen.NU 

 

 

 

 

 

Gemeente Ameland 

 

3.5 3.5.1 

- Een cursus voor ondernemers door de 

Vooriedereen.Nu uitvoeren 

- Follow-up betrokkenheid opzetten 

3.5.2 

- Inventariseren huidige situatie 

omtrent toegankelijkheid van 

Amelander ondernemingen met in 

acht neming van inventarisatie van de 

voorfase van het project 

- Advies opstellen voor ondernemingen 

 

Vooriedereen.NU 

Gemeente Ameland 

 

 

 

 

Vooriedereen.NU 

Gemeente Ameland 
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over de nodige en mogelijke 

aanpassingen van de onderneming 

voor toegankelijkheid 

3.5.3 

- Adviesfunctie bij de gemeente 

beleggen 

 

 

 

 

Gemeente Ameland 

 
 

Vooraf 
 

Onderstaand vindt u als lezer de praktische vertaling van het plan van 

aanpak welke de hoofdlijn heeft gevormd in het project Ameland voor 
Iedereen. Hoewel geschreven als werkplan voor het jaar 2012 bleek het ook 
in de verdere jaren een goede maatstaf om activiteiten te meten en te 

waarderen. 
 
1 Vinden 

Mensen met beperkingen die ideeën hebben voor een weekend, midweek of 
langere vakantie op ‘een’ Waddeneiland willen we uitnodigen voor een 

hernieuwde kennismaking op een toegankelijk Ameland. 
Hiervoor is nodig:  

- Een vernieuwde toegankelijke website van de VVV (Drempelvrij / 
W3C) waarop direct of indirect (evt. koppeling met een denkbare 
landelijke database) de Amelandse toegankelijke accommodaties 

vindbaar zijn. Opbouw zal gefaseerd plaatsvinden - *1,2,3, sterren. 

- De aangepaste database zal naast toegankelijke accommodaties, ook 

andere toegankelijk vrijetijd aanbod makkelijk*vindbaar maken.  
*Makkelijk is geldig voor zowel de zoekstructuur met gebruik van 

herkenbare labels (ITS / VI) als ook de gebruikte taal. (zie bijlage 
projectplan) 

- Medewerkers VVV die kennis hebben van verschillende beperkingen en 
vanuit kennis van het aansluitende aanbod een passend advies kunnen 
geven.   

- Bovenstaande geldt evenzo goed voor die Amelandse ondernemingen 
die voorloper zijn gebleken vwb gedane investeringen en hierdoor 

volop vrucht plukken 

- Voortgaande update van aan te passen toegankelijkheidsinformatie en 
borgen van dit proces 

  
2 Vervoeren 
 

Voor het vervoer naar en van Ameland zorgt Wagenborg als onderneming en 
daarnaast zijn watertaxi’s actief. De eerste indruk in toegankelijke 

gastvrijheid is de beste en dat vindt plaats op de ‘poort’ van Ameland; de 
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pier met nieuwe terminal en bijbehorende medewerkers. Hier dient zowel het 
fysieke als mentale gastvrijheid onthaal te kloppen. Na deze eerste 

kennismaking volgt de 2e: busonderneming Arriva en het taxibedrijf.  Maar je 
kunt natuurlijk ook zelf reizen.  
 

- Website en contactpersonen van Wagenborg werken gastvrij en 
drempelvrij 

- Verbeteringen zijn mogelijk  in (tv) beelden, informatieaanduidingen, 
bewegwijzering,  gids / geleide-lijnen en het belangrijkst; verder 

verhoogde attentie/ attitude van Wagenborg medewerkers. 

- Aanpassen en verbeteren van de ‘ervaringsroute’ vanaf auto, taxi bus 

in Holwerd t/m geboekte accommodatie op Ameland  

- Fysieke verbeteringen bij parkeren, o.a. geleide lijnen toepassen, 

bushaltes en verbeteren     route toegankelijkheid taxi’s, loop- en 
fietsroute naar Nes. 

- Feedback van reizigers organiseren, analyseren en waar mogelijk 
toepassen.  

- Veiligheid en uitgankelijkheid in de hele vervoerslijn.   

 
3 Verblijven 

Omdat alle voorgaande organisaties en hun dienstverlening alle Amelandse 
toeristen aangaat is brede implementatie een must. Dit geldt anders voor 

ondernemingen waar wordt verbleven. Het is voor bed and breakfasts, 
hotels, groepsverblijven, campings, bungalowparken, etc. uiteraard een vrije 
keuze om deze brede doelgroep als kans voor gastvrijheid te beschouwen. 

Ameland voor Iedereen is geslaagd als 1 op de 6 mensen (=aantal mensen 
met een zichtbare of onzichtbare beperking) minimaal een navenant aantal 
onderkomens treft die toegankelijk zijn. Te weinig aangepaste 

accommodaties zal afbreuk doen aan AVI profilering en een overdaad zal 
mogelijk leiden tot teleurstelling in ondernemers verwachtingen na gedane 

investeringen. Zoals bij 1 genoemd is vooral het vindbaar zijn voor de 
zoekende toerist van het grootste belang. 
 

 
- Contact, vindbaarheid, stimulering (fonds?) en projectleider AVI 

- QuickScans uitvoering; actuele stand van zaken. Haalbaarheid 
onderzoek. (initiatief-vi) 

- Investering analyse (bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid 
en veiligheid. 

- Kwaliteitslabel keurmerk (ITS, (A)VI, etc.) 
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- Update / waarborg en ritme kwaliteitsborging (1x p.j?) 

- Promotie bij vindbaarheid (lokaal, provinciaal en landelijk)  

           

          
4 Vermaken 

Er zijn bijv. aangepaste strandrolstoelen (onvoldoende), er zijn 
mogelijkheden voor het gebruik van een strand-paarde-tram, er is inmiddels 

een vooriedereen Paarden-Reddingsboot overgang. Winkels, horeca, 
fietsverhuur (tandem), musea, etc. etc. 

Anders dan bij 3  is iedere toegankelijke uitgaansgelegenheid in de brede zin 
van het woord welkom. Hoe meer hoe beter. 
 

- In kaart brengen en vindbaar maken in geschrift en digitaal. 
Centralisatie van info opnieuw ook bij de VVV en natuurlijk primair ook 

vindbaar bij de ondernemer. 

- Verder stimuleren tot toeristisch Ameland aanpassingen in 

toegankelijkheid 

- Meedenken en doen bij initiatieven (Balummerblinkert als vb.) 

- Veiligheid en informatie updates borgen  

5 Veranderen(gemeentelijk beleid) 

Tijdens de Gemeentelijke trainingsdagen inclusief denken en doen op 31 

oktober en 1 november 2011 is er vanuit het gemeentelijk apparaat input 
geleverd voor nodigde veranderingen in beleid- en besluitvorming. Maar ook 

bij de uitvoering hiervan. Ook is de wens geuit voor het opzetten van burger 
/ cliënt participatie adviesraad. 

  

- Volgen en kansen creëren voor inclusief denken en doen in (ver)bouw 
aanvragen. 

- Optimaliseren van inclusief burgercontact – van balieontvangst t/m 
verstrekkingen  

- Gemeente als voorbeeld – actief beleid in aanname van mensen met 
beperkingen (bode) 

- Niet alleen WMO, maar ook de voorbereidingen voor de transitie 
Extramurale Begeleiding (AWBZ) de wet Werken naar Vermogen en 

Jeugdzorg vragen een inclusieve aanpak. 
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3.1.1. Inventarisatie ondernemingen 
 

Vanaf januari 2012 t/m het einde van de project periode in 2014 worden een 
groot aantal Amelander ondernemingen bezocht. Dit voor een eerste globale 

indruk en advies. Indien de ondernemer blijk geeft van interesse in 
verdergaande toegankelijkheid verbeteringen, bestaat de mogelijkheid van 
een nauwkeurige ‘’schouw’’ t/m een eindrapport v.w.b. bevindingen en 

adviezen. Vanuit de gemeente Ameland en de stuurgroep vallen deze 
eventuele vervolg werkzaamheden overigens niet binnen het contract / 

werkverband.  
Mocht er gebruik gemaakt gaan worden van deze mogelijkheid dan zal de 
projectleider dit gaan verzorgen vanuit zijn onderneming. 

 
Buiten de recreatieve accommodaties wordt een ‘tour’ gemaakt over het 

gehele eiland, waarbij ook de middenstand in alle dorpen wordt bezocht. Dit 
geheel vindt plaats in voorjaar en zomer 2013.  
Bij de project aanvang in 2012 blijkt er alleen in Nes een openbaar 

toegankelijk toilet te zijn. Op de aanwezige verwijs borden in het centrum 
van Nes wordt deze toegankelijke faciliteit niet vermeld.  

Uit het contact met ondernemers blijken een aantal factoren een belangrijke 
rol te spelen waarom er tot op heden niet geïnvesteerd wordt in verbeterde 

toegankelijkheid; historisch oude panden hebben op de begane grond zeer 
beperkte ruimte voor het creëren van bijvoorbeeld een gehandicapten 
toiletvoorziening.  In sommige gevallen weegt het zwaarder om niet te 

kiezen voor een toegankelijke voorziening omdat het te koste gaat van een 
tafel en vier stoelen. ‘…ik moet het gewoonweg in een paar maanden tijd 

voor een heel jaar verdienen’. 
 
Resultaten 

 
Bij het her-bestraten van wegen wordt rekening gehouden met de 

hellingshoek van het wegdek (Nes). Rollatorgebruikers en overige personen 
die op ‘wielen’ zijn aangewezen geven aan tevreden te zijn met deze aanpak. 
Omdat dit soort onderhoudsplannen meerjarig zijn is te verwachten dat over 

ca. 15 jaar het ge-uitte probleem van ‘zijdelings de weg afrollen’ voorbij is. 
Naast het toegankelijk openbaar toilet in Nes zijn er in alle dorpen: 

Gemeentehuis Ballum, eetgelegenheid Tante An in Hollum, Hotel de Klok in 
Buren, restaurant de Duvelshoek Boomhiemke en ook bij 2 strandpaviljoens 
in Buren en Ballum nu toegankelijke toiletten aanwezig!  

In de zomerperiode beschikken ook alle KNRM stations over toegankelijke 
toiletten. 

Op de verwijsborden naar het openbaar toilet in Nes is een rolstoelteken -
sticker aangebracht.  
 

 
In Nes is Hotel Ameland nu voorzien van 2 aangepaste kamers die te 

bereiken zijn via een lift, in Ballum is de Zilte Wind geopend: een optimaal 
toegankelijke accommodatie welke al dan niet gesplitst gastvrij onderdak 
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biedt aan max. 26 personen. In Hollum zijn verdergaande investeringen 
gepleegd bij De Suudwester: ook de ‘’natte’’ ruimte is nu optimaal voorzien  

voor verzorging voor mensen met beperkingen. 
 

 
   

 
3.1.1. – 3.1.5 VVV Ameland – toegankelijke informatie  

 
Met de directie van de VVV wordt vanaf het begin van het project Ameland 
voor Iedereen regelmatig overleg gevoerd.  Daarbinnen blijkt het nodig te 

zijn om de hogere doelstellingen die vanuit het plan van aanpak gesteld zijn, 
met aanpassingen te verbinden aan de wensen die bestaan vanuit VVV 

Ameland m.b.t. gewenste positie in het verstrekken van toegankelijkheid 
informatie.  
 

Het projectplan vertrekpunt in website toegankelijkheid investering op W3C 
niveau qua norm kan niet onderschreven worden om meerdere redenen. De 

content die alledaags via de website ontsloten wordt is qua grootte 
omvangrijk, complex en veelvuldig wisselend. De investeringen in tijd en 

geld zullen bij omzetting naar W3C niet opwegen tegen de kosten. Hoe de 
website bezoeker de informatie nu ervaart is niet bekend geworden, want dit 
is niet getest. Dit o.a. door het gegeven dat dit project onderdeel na overleg 

naar achteren is geschoven. En dat mede doordat de projectleider zijn taak 
heeft moeten neerleggen per 1 oktober 2014. Hetzelfde geldt voor een 

eventuele training van het VVV Ameland personeel in omgang met de brede 
groep mensen met beperkingen.  
 

Resultaten 
 

In de zoek balk op de VVV Ameland website is een rolstoel logo aangebracht. 
Onder deze ‘druktoets’ zijn de verschillende toegankelijke faciliteiten van 
Ameland verzameld en kan de bezoeker zich informeren.  
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Ook worden de accommodaties genoemd en getoond met een kleine foto 
welke toegankelijk zijn. Wil de bezoeker graag verdere informatie dan wordt 

hij / zij verzocht om contact te zoeken met de accommodatie verstrekker. 
In de gids van de VVV Ameland – Ameland Guide - wordt eveneens met een 

pakkende foto aandacht gegeven aan de toegankelijke faciliteiten die het 
eiland biedt. De lezer wordt geattendeerd op de verdere informatie die 
gegeven kan worden bij de VVV Ameland; zowel persoonlijk als digitaal. 

In overleg met de stuurgroep wordt afgezien van een 
waarderingssystematiek. Dit geldt ook voor het opzetten van een database / 

overzicht, met daarbinnen gedetailleerde informatie van alle toegankelijke 
Amelander ondernemingen. De stuurgroep kiest voor globale informatie via 
de website van de VVV, waarbij de betreffende ondernemer zelf de informatie 

verstrekt welke gevraagd wordt. 
 

Het aanbod tijdens diverse bijeenkomsten en in een artikel in de Amelander 
(vaste rubriek) blijkt dat Amelander ondernemers niet kiezen voor een 
maatwerk ‘schouw’. Er hoeft dan ook niet georganiseerd te worden in een 

‘aanmeldingsprocedure’. Daarmee valt deze uitkomst ook samen met de 
besluitvorming van de stuurgroep om deze verantwoordelijkheid te ‘laten’ bij 

de betreffende onderneming 
 

3.2.1 t/m 3.2.3.  Arriva – het openbaar vervoer op Ameland 
 
In de project start periode wordt een inventarisatie gestart op de ruim 70 

haltes die het eiland rijk is. Samen met het hoofd van Arriva worden d.m.v. 
twee ervaringsritten informatie verzameld om inzicht te krijgen over de 

vervoersstroom en gewenste veranderingen.  Deze informatie vormt samen 
met verzamelde wensen van ondernemers en andere belanghebbenden de 
ingrediënten voor een plan.  

In de hoofdroutes van beide buslijnen blijken de belangrijkste haltes te liggen 
welke als eerste vragen om verbeterde toegankelijkheid . Dit zijn 

achtereenvolgens de vijf perrons op de pier. De route naar en van Hollum: 
halte in Nes-zuid,  de Waldaschool,  bus-lus bij de ingang Roosdunen,  
Ballum centrum, Hollum - Yme Dunenweg,  Boomhiemke en de bushalte bij 

Stay Okay. 
Door verschillende belanghebbenden wordt aangegeven dat het ook 

wenselijk is om nabij de strandovergang van Ballum en Hollum een bushalte 
te realiseren. Mogelijk alleen voor in het hoofdseizoen. 
 

Ook op Oost – Ameland vindt een vergelijkbaar onderzoek plaats. Er is 
behoefte aan een toegankelijke halte in Buren,  Klein Vaarwater en in het 

dorp Nes (noord/westzijde). Opgeteld blijken 10 haltes in totaal prioriteit te 
hebben. 
 

Ook de diverse perrons en haltes op de pier in Holwerd dienen allen 
toegankelijk te worden gemaakt. En daarbij is ook een toegankelijke route 

naar de terminal van de veerdienst van groot belang. 
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Resultaten 
 

Ameland kent drie – gedeeltelijk - aangepaste haltes;  Bij de Stelp in Hollum, 
het Gemeentehuis in Ballum en de strandovergang in Nes. Waarom 

gedeeltelijk? ; omdat aanpassingen voor mensen met een visuele beperking 
op alle drie de haltes ontbreken. Aanpassingen in dit verband zijn 
gids/geleidelijn en instapmarkering. 

Omdat te verwachten valt dat de Amelander pier binnen de komende jaren 
een totale revisie ondergaat is er voor nu een praktische oplossing gekozen 

v.w.b. verbeterde toegankelijkheid van de aanwezige perrons. Alle perrons 
zijn op één zijde afgeschuind en het haltebord is naar de ‘kop’ verhuisd. 
Ook is de halte bij Vakantiepark Klein Vaarwater in de projectperiode 

aangepast. En daarbij voorzien van alle benodigde voorzieningen. Inclusief 
gids/geleidelijn en zit-rust faciliteiten.  

De overige 9 haltes worden opgenomen in de uitvoerings planning voor de 
komende jaren. 

 
Met Rijkswaterstaat – de eigenaar van de pier in Holwerd – is meerdere 
keren contact geweest tijdens de projectperiode. Deze organisatie is voorzien 

van alle relevante informatie welke geldt t.b.v. het toegankelijk maken van 
perrons en haltes. Een overleg plannen bleek meerdere keren niet haalbaar.  

In het laatste telefonisch overleg werd bevestigd dat 
toegankelijkheidsaanpassingen gepland zijn voor het jaar 2015.  
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3.2.4. Inventarisatie dorpen: zie 3.1.1. 
 

 
3.2.5. Wagenborg Passagiersdiensten 

 
Met de directie van Wagenborg Passagiesrdiensten wordt in maart 2012 een 
overzicht / lijst besproken met toegankelijkheid verbeterpunten. 

-De gehandicapten parkeerplaatsen staan niet aangeduid op de verschillende 
routeborden. Gevolg is dat iemand moet zoeken waar er geparkeerd kan 

worden. Verder zijn de parkeerplaatsen niet van het formaat om aan de 
zijkant van de auto over te kunnen stappen in bijvoorbeeld een rolstoel. Ook 
de bestrating laat te wensen over en voor mensen met visuele beperkingen 

ontbreken gids of geleide-lijnen om zelfstandig de terminal te bereiken. Dit 
laatste geldt trouwens ook vanaf de bus-perrons naar de terminal 

-Bij het auto loket moet je als reiziger met een beperking zelf aangeven dat 
je graag bij de lift geplaatst wordt. Doe je dat niet, dan sta je tussen de 
regulier geparkeerde auto’s en is uitstappen niet meer mogelijk.   

-Het gehandicapten toilet op de boot: deze is altijd op slot en de sleutel is af 
te halen bij de kassa aan het buffet. Dat geeft behalve praktische bezwaren – 

zeker in het geval van een wachtrij voor consumpties – een ongelijke 
uitgangspositie voor mensen met beperkingen  
-Bovenstaande zijn de belangrijkste verbeterpunten. Ook kleinere maar niet 

onbelangrijke zaken komen aan bod. Voorbeeld: boven de in/uitgangen op 
de boot is het verlichte bord EXIT te lezen. Gewoon UIT is voor iedereen 

beter te begrijpen. 
 
Resultaten 

 
- Het gehandicapten toilet op de boot zal op slot blijven; om meerdere 

redenen.  Er zijn in het verleden ervaringen geweest dat de ruimte 
oneigenlijk / onjuist wordt gebruikt als de deur los is. Boven alles wil de 
directie een schoon en keurig toilet aan iedere reiziger kunnen aanbieden. 
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-Met een medewerker van Wagenborg worden op twee plaatsen op het vaste 
land kunsthars geleidelijnen onderzocht op mogelijke bruikbaarheid. De 

kwaliteit lijkt onder de maat want veel kunsthars materiaal ligt los op het 
trottoir. 

Voor mensen met visuele beperkingen zal naar een alternatief worden 
gezocht.  
-Voor het personeel van Wagenborg Passagiersdiensten wordt in de zomer 

2012 een ‘ervarings’ training verzorgd te Lauwersoog. Deze training wordt 
verzorgd vanuit het bedrijf van de projectleider. Drie ‘passagiers’ met diverse 

beperkingen delen hun praktische leer- ervaringen met 17 medewerkers van 
Wagenborg.  
-Ook Rijkswaterstaat wordt gevraagd voor verbeterde reizigers 

toegankelijkheid naar en vanaf de bus-perrons contact op te nemen met 
Wagenborg. Hierin zal de toegankelijkheid van deze route worden 

geoptimaliseerd. 
-Extra bagage ruimte aan boord kan niet tot de mogelijkheden behoren. Als 
een ieder gebruik maakt van de bagage service dan is het probleem ook 

opgelost. 
     

3.3.1 – 3.4.2  Gemeente Ameland  
 

Cursus medewerkers 
 
Overeenkomstig het plan van aanpak wordt in 2013 een cursus 

georganiseerd voor alle medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) 
van de gemeente Ameland.  

Deze cursus wordt mee georganiseerd en ook verzorgd door twee mensen 
met verschillende beperkingen. 
Ook tijdens de cursus wordt soms even praktisch uit-gestapt om bijvoorbeeld 

eens praktisch te kijken naar de hellingbaan voor het gemeentehuis,  de balie 
met verschillende werkhoogtes, of hoe je een blind iemand het beste helpt 

om bij het WMO loket te komen. 
 
Met de Inclusief Beleid training aan alle medewerkers van de gemeente 

Ameland voorafgaand aan de projectperiode (onder de vlag van v.m. 
Programma VCP) is een begin gemaakt met een bewuste verandering. 

In alle voorgenomen, uitgevoerd en gecontroleerd beleid rekening houden 
met burgers met beperkingen.  Hen vervolgens hierin ook betrekken. 
 

Inclusief Beleid 
 

De werkpraktijk voor Inclusief Beleid is logischerwijs het terrein voor 
praktische oefening. Op de afdeling Bouwen en Wonen bijvoorbeeld. In de 
regelgeving en voorwaarden rond het bouwbesluit zijn geen condities 

verwerkt m.b.t. toegankelijkheid voor ‘gewone’  ondernemingen .  Het 
voorgaande houdt in dat bij een bouwaanvraag er geen opening wordt 

gemaakt om overleg te voeren / advies te verstrekken over de kansrijkere 
mogelijkheden van verbeterde toegankelijkheid.  Een hoteleigenaar met 
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(ver)bouwplannen heeft  hiervoor een aanvraag ingediend. Een gesprek met 
hem leidde tot aangevulde kennis over toegankelijk bouwen en bij hem 

vervolgens tot het opnieuw indienen van een – nu aangepaste – 
bouwaanvraag. 

Van de gerealiseerde 10 hotelkamers zijn er nu twee aangepast / 
toegankelijk gemaakt; op bezettingsgraad gemeten blijken beide kamers een 
succes te zijn. Het document dat nu wordt verstrekt door de gemeente vindt 

u als bijlage (1). 
 

Bewegwijzering 
 
Voor verbeterde bewegwijzering op het eiland is advies uitgebracht v.w.b. 

contrast,  kleur en lettertype. 
Stapsgewijs zullen de huidige bewegwijzeringsborden worden vervangen 

door een type met donkergroene ondergrond en witte tekst in het lettertype 
Arial. 
Ook bij de strandovergangen, op de gehandicapten parkeerplaatsen is een 

verwijs bord geplaatst met daarop alle informatie over het assortiment 
strandrolstoelen en in welke tijdvak deze service bij wie (KNRM of 

paviljoenhouder) te verkrijgen is. 
 

Adviesfunctie, voortgang en borging na 2014 
 
Tijdens de projectperiode is binnen de gemeente Ameland getracht ‘interne 

ambassadeurs’ te vinden die blijvend kennis en kunde op alle levensterreinen 
en dus ook beleidsdomeinen kunnen en willen inbrengen op het terrein van 

toegankelijkheid / participatie van mensen met beperkingen. Dit blijkt een 
lastig te zijn. 
Lastig vooral omdat voor visie, missie en inhoud een verplicht kader 

ontbreekt. Mogelijk gaat dit gegeven veranderen als de Nederlandse overheid 
het VN-Verdrag voor gelijkberechtiging voor mensen met een beperking in 

2015 gaat ratificeren. Met het project Ameland voor Iedereen is de gemeente 
en de gemeenschap op Ameland een proeftuin geweest: met nadruk op het 
begrip oefenen.  

 
Van uit verschillende monden op Ameland komt nog al eens de opmerking: 

‘Als dit project stopt dan zal naar alle waarschijnlijkheid de aandacht om een 
eiland te willen zijn voor iedereen ook wel verzanden’  
Reden te meer om goed na te denken en stappen te zetten voor voortgang 

en borging. 
 

Op 17 en 18 september 2014 wordt een hernieuwde kennismaking met 
Ameland georganiseerd voor 15 mensen met verschillende beperkingen. Een 
fietstocht op speciale fietsen, een robben-boottocht over de Wadden, een 

gastvrije lunch en gastvrij verblijf in een pracht aangepaste voormalige 
groepsaccomodatie, etc. etc. Conclusie uit deze gemêleerde groep:  Er is op 

dit pracht eiland veel goeds gebeurd. Er is een goede start gemaakt met een 
gezonde basis in Ameland voor Iedereen.   
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In deze twee-daagse wordt ter afsluiting een presentatie verzorgd door 
Ongehinderd.NL. Deze netwerkorganisatie borgt met haar producten en 

diensten in verbinding met inmiddels 30 gemeenten in Nederland. Mogelijk is 
dit ook een optie voor verdere voortgang van Ameland voor Iedereen. 

 
Het gestarte ‘Ameland voor Iedereen bewustzijn’ verdient – op basis van 
bovenstaande – opname in het Collegeprogramma van het eiland bestuur. 

Wie, wat en hoe is/zijn verantwoordelijk voor continuïteit voor dit – voor 
Nederland - unieke emancipatoire vernieuwende denken en doen? Valt 

toegankelijkheid als basis voor een ‘Inclusieve’  lokale samenleving ook 
verder uit te breiden? Bijvoorbeeld naar andere levensterreinen zoals wonen? 
En naar scholing? Naar werk?  Naar…? 

 
4 Deelproject All-Inclusive 

 
Concreet werken aan Ameland als toegankelijke ‘waddendiamant’ zonder 
concreet aansprekende onderdelen die voor iedereen te gebruiken zijn is niet 

logisch.  Daarvoor is, behalve passende leuke ideeën en plannen, ook geld 
nodig. 

In contact met de projectleider van de afdeling Plattelandsprojecten van de 
Provincie Friesland wordt een projectplan ingediend. 

Voorwaarde voor subsidiëring van dit deelproject is cofinanciering welke 
gevonden wordt in de driehoek samenwerking tussen Provincie, gemeente 
Ameland en Amelandse ondernemers.   

 
Wat zou dan de inhoud moeten of kunnen zijn? Nogal voor de hand liggend : 

een toegankelijk badstrand met strandrolstoel faciliteiten. En voor het 
kilometerslange fietspaden netwerk: een aantal aangepaste fietsen. En 
misschien ook: paardenplezier! dat hoort toch zeker ook bij Ameland? Dan 

vast ook bij mensen met beperkingen… 
 

Resultaten 
 
Op basis van de vastgestelde begroting zijn de eerste werkzaamheden 

binnen dit deelproject het verzamelen van middelen onder de ondernemers 
op Ameland. Het lukt om de begroting sluitend te krijgen. 

Voor het strand en plezier aan zee voor iedereen worden de bestaande 
strandrolstoelen van het type Wombat verkocht aan Staatsbosbeheer. De 
gemeentelijke buitendienst revitaliseert daarvoor deze drie stuks! 

Het type wat hiervoor in de plaats komt is de zgn. Jutter. En voor de meer 
jongere badgasten wordt de Tiralo aangeschaft. Met deze laatste kan – 

uiteraard onder begeleiding – ook in de zee/branding vermaak worden 
beleefd. 
Voor het juist gebruik– welke zonder kosten is voor de badgast is - worden 

instructies gegevens aan de life-guards  van de KNRM. De keus voor de 
mensen van de KNRM is een goede keus zo blijkt vanwege de positieve 

reacties die binnenkomen op deze service. 
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    De Jutter 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
De Tiralo 
 

 
Met de fietsverhuurders wordt diverse malen gesproken over nut en kansrijke 

verbreding van het fietsassortiment door investeringen in 4 speciale fietsen. 
Van de zeven ondernemers in deze branche blijken drie de dragers te worden 
van dit initiatief. Gekozen wordt voor 2 rolstoelplateau fietsen en 2 duo-

fietsen. Zowel door de Ameland bezoeker als door de 3 ondernemers wordt 
gesproken over een – onverwacht – succes. Vooral de duo-fiets blijkt een 

succes! 
 



Ameland voor Iedereen: eindverslag 29 

 Rolstoel – plateau fiets 
 

 Duo – fiets 

 

Gesprekken worden ook gevoerd met vijf diverse paarden / men-bedrijven 
welke Ameland rijk is.  
Het is uiteindelijk 1 ondernemer die er veel voor voelt en ook zou willen 

investeren, aangevuld met een geldbedrag uit het ‘’All-Inclusive fonds’’. 
De grootste belemmering in dit proces wordt ervaren door het feit dat het 

bovengenoemde ’fonds’ niet kan worden ingezet of aangewend als er sprake 
is van één welwillende ondernemer / onderneming. 
Daarmee moest helaas afscheid genomen worden van deze ogenschijnlijk 

heel goed passende Ameland voor Iedereen optie. 
 

Omdat een zwembad tillift voorziening er niet is op het eiland,  is ook deze 
toegankelijkheid verbetering variant onderzocht. Deze mogelijkheid zou 

kunnen worden benut in het openluchtbad in Ballum. Het zou een passende 
optie kunnen zijn om hierbinnen de resterende middelen vanuit dit geslaagde 
deelproject te besteden. 
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5. Nawoord 
 

 
Ameland voor Iedereen is als project na een periode van bijna drie jaar 

afgerond nu.  Zowel in directe gesprekken met ondernemers als in de 
meerdere gegeven presentaties (o.a. voor de leden van de VVV, Vereniging 
van Groepsaccomodaties, Horeca) is in de drie jaren veel tijd geïnvesteerd in 

beeldvorming en bewustwording t.a.v. het brede begrip toegankelijkheid. 
Een toegankelijke omgeving is de basis waarin mensen gelijkwaardig kunnen 

functioneren.  
 
Naast investering in bewustwording is er ook in fysieke zin veel tot stand 

gekomen. Het achter u liggende verslag getuigt daarvan.  
Objectief gemeten en dus aan de hand van het project werkplan kan er 

misschien wel gesproken worden van drie succesvolle jaren.  
En ja, er is ook nog meer nodig: de bushaltes verder aanpassen , een 
draaideur in het hekwerk op de pier voor een kortere route naar de taxi, een 

zwembad lift voorziening? 
 

De laatst gehouden ‘testronde’ in september jl. stemde de meerderheid van 
de aanwezige bezoekers – met verschillende beperkingen – tevreden over 

het nieuwe toegankelijke  Ameland. Niet in het minst vanwege de ervaren 
gastvrijheid door Amelanders zelf! 
In deze dagen is ook gewerkt aan voortgang Ameland voor Iedereen na dit 

laatste projectjaar. Of beter gezegd; borgen van bereikte resultaten en 
nadenken hoe de voortgang het beste plaats kan vinden.  Vanuit meerdere 

kanten kwam dit signaal en tevens zorg in het afgelopen half jaar; hoe gaat 
het verder na deze project periode? 
 

De meest voor de hand liggende en logische in dit verband is dat de  
praktische dragers van Ameland voor Iedereen elkaar opzoeken. Sociale 

media kan daarbij ook heel goed van dienst zijn. En dat zeker in het drukke 
hoofdseizoen.  De gemeente Ameland kent diverse overleg partners met 
welke één of meerdere keren per jaar bilateraal wordt gesproken. Daar kan 

nu een geheel nieuwe partner aan toe worden gevoegd?  
 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Piet Faber, projectleider 

 
 

 
 

Met dank aan alle betrokkenen, de leden van de 
stuurgroep Ameland voor Iedereen, Amelander 
ondernemers en -bevolking 
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Bijlage 1 Document afdeling Bouwen en Wonen 
 

Ameland voor Iedereen 

Sinds 2012 investeert de gemeente Ameland door middel van het project 
‘Ameland voor Iedereen’ in onder andere een optimale toegankelijkheid van 
Ameland. De doelstelling van dit project is dat iedereen met en zonder een 

beperking het eiland kan bereiken en op Ameland kan verblijven zonder 
daarbij problemen met toegankelijkheid tegen te komen. Ameland wil bewust 
werken aan gelijke kansen voor iedereen: mensen met en zonder 

beperkingen. Ameland wil gastvrij zijn voor iedereen. 
 

Wist u dat 1 op de 9 mensen in ons land een zichtbare of niet zichtbare 
beperking heeft? We nodigen u uit eens positief kritisch te kijken naar dit 
onderwerp binnen uw bouwaanvraag en stelt u zich daarbij eens de volgende 

vragen: Kunnen klanten gemakkelijk bij mij komen? Kunnen klanten 
makkelijk in mijn onderneming naar binnen? Is er in mijn zaak ruimte om te 
bewegen? Begrijpen klanten de informatie die ik vermeld of vertel? Neem ik 

de tijd als omgang bij sommige klanten iets meer vraagt? Is er in uw 
onderneming een aangepast toilet? Komen klanten graag bij u terug?  

 
Aandachtspunten toegankelijkheid bij bouwprojecten 
In het kader van het project ‘Ameland voor Iedereen’ verzoeken u om bij de 

uitvoering van een bouwproject rekening te houden met de 
toegankelijkheidsvoorzieningen, die u hieronder kunt vinden. Deze 
aanbevelingen staan los van de toegankelijkheidseisen van het Bouwbesluit. 

 
Ter bevordering van de toegankelijkheid raden we u aan stil te staan bij de 

volgende onderwerpen om uw accommodatie (beter) toegankelijk te maken 
voor iedereen: 
       

Parkeervoorziening en ingang: 
 

 Parkeervoorziening dient bij voorkeur minimaal 350 x 600 cm groot te 

zijn en aangeduid te worden met het (rolstoel)logo in een vak of op 
een bord 

 Wenselijk is dat de route naar de accommodatie minimaal 120 cm 
breed is. Deze dient ook vlak, verhard en voorzien van – evt. 
natuurlijke - geleide- of gidslijn te zijn.  

 Kan het pand binnengegaan worden zonder trap? Is er een helling of 
lift als alternatief? Zijn treden van een eventuele trap voorzien van een 
markering? 

 De ingang van het pand dient minimaal 85 cm breed te zijn. Zijn 
glazen deuren, binnen en buiten, voorzien van contrasten? 

 Opstapjes, trappen en hellingbanen dienen aan weerszijden voorzien 
te zijn van een leuning. 

 Voor de berging van scootmobielen is een overkapte ruimte (buiten) 

wenselijk. 
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In uw accommodatie: 

 
 Bij sprake van meerdere verdiepingen: is er een lift?  
 De binnentrappen dienen aan het begin en einde te zijn voorzien van 

een contrasterende kleur en de traptreden van een markering. 
 De draaicirkel van rolstoelen is ca. 150 cm. Kunnen rolstoelers draaien 

voor en na een deur?  
 Voor het gebruik van rolstoelen is het volgende wenselijk: 

o deuren bedienen vanuit de rolstoel; 

o deuren die naar buiten draaien; 
o drempels gelijk of lager dan 2 cm; 
o ontvangstbalie met een verlaagd deel (80 tot 100 cm); 

o garderobe-haken tussen 90 en 135 cm;  
o kluisjes op max. 135 cm; 

o gangen van 120 cm breed; 
o doorgangen van minimaal 90 cm breed; 
o geen hindernissen (zoals planten, staande lampen etc.); 

o lichtknoppen en automaten op 90 tot 120 cm hoogte; 
o tafels met een onder rijhoogte van 70 cm en inrij-diepte van 

minimaal 60 cm; 

o ramen en andere ventilatiemogelijkheden kunnen bedienen 
vanuit rolstoel; 

o gedeelte onder het aanrecht kast-vrij; 
o alarmsysteem te bedienen vanuit de slaapkamer; 
o ruimte van 90 cm naast het bed met draaicirkel van 150 cm; 

o zithoogte onder de douche van tussen 45 en 50 cm met beugel 
op 75 cm; 

o kledinghaken op hoogte van tussen 90 en 120 cm. 

 Zijn uitlegteksten van bedieningselementen voor iedereen te 
begrijpen? Denk aan de grootte, leesbaarheid, lichtinval, contrast, 

pictogrammen, etc. 
 Zijn er leenrolstoelen beschikbaar? 
 Zijn (geleide) honden toegestaan? 

 
Toiletruimte: 
 

 Is het gehandicaptentoilet goed aangegeven en heeft het geen andere 
functie (bijv. opslagruimte)?  

 De toiletruimte dient minimaal 165 x 220 cm te zijn, de toiletpot en 
achterwand dient 70 cm breed te zijn en de hoogte van het  toilet 
dient 48 cm te zijn. Afstand tot één zijmuur is bij voorkeur 90 cm.  

 De toiletruimte dient te zijn voorzien van opklapbeugels aan 
weerszijden van de toiletpot en een beugel op de binnenkant van de 
deur. Voor gebruik van de wastafel is het aan te raden de wastafel op 

hoogte van 80 cm te hangen en een spiegel op hoogte van tussen 100 
en 195 cm.  

 Heeft u ook gedacht aan een alarmkoord? 
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Vluchten routes: 

 
 Zijn vluchtwegen duidelijk en met symbolen aangegeven? Is de 

nooduitgang verlicht? 

 Zijn de noodknoppen goed zichtbaar en op hoogte van tussen 90 en 
120 cm? 

 Zijn de trappen voor evacuatie minimaal 130 cm breed? 
 Zijn de vluchtroutes obstakelvrij? 

 

Benadering: 
 

 Is de benadering door medewerkers gelijkwaardig, rustig en geduldig? 

 Worden mensen met een beperking direct en rechtstreeks 
aangesproken? 

 Is de gebruikte taal begrijpelijk en duidelijk? 
 Zijn medewerkers in staat info over te dragen aan mensen die niet 

goed zien, spreken, lezen of een verstandelijke beperking hebben? 

 Is het voor bezoekers (met een beperking) duidelijk waar zij terecht 
kunnen met vragen? 

Website: 

 Is uw website voor iedereen toegankelijk? Aandachtspunten: Is de 

tekst begrijpelijk? Informeert u over de toegankelijkheid van uw pand? 
Is uw website voor slechtzienden geschikt? 

 

Heeft u vragen, behoefte aan advies of anders? Dan kunt 

u terecht bij Piet Faber van Ameland voor Iedereen via 
telefoonnummer 06-3999311 of pfaber@vooriedereen.nu 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:pfaber@vooriedereen.nu


Ameland voor Iedereen: eindverslag 34 

Bijlage 2 Deelprojectplan All-Inclusive 

 
Ameland- 

All Inclusive! 
 

Mobiliteit voor mensen met een beperking 
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1. Aanleiding 

Zoals u wellicht weet is Piet Faber  op 1 januari 2012 gestart als projectleider 

voor ‘Ameland voor Iedereen’. Vanuit dit project werkt hij aan het realiseren 

van een eerste landelijk voorbeeld van een inclusief werkende lokale 

samenleving. Concrete aanpassingen van de openbare ruimte en de (digitale) 

infrastructuur op Ameland zijn hier onderdeel van. Daarnaast werkt hij aan 

het vergroten van het bewustzijn bij burgers, ondernemers en ambtenaren 

op het gebied van zowel fysieke als mentale toegankelijkheid. 

 
Werk en aandacht gaan in dit eerste jaar vooral uit naar optimale 

verbindingen in vinden, vervoeren, verblijven en vermaken. Dus vanaf de 

pier in Holwerd tot en met de accommodatie die gekozen is. Daartussen 

bevinden zich veel schakels en verbindingen waarin zowel mensen als 

middelen actief zijn, met aan de basis de VVV. De VVV beschikt over alle 

informatie die voor de toerist belangrijk is. Naast een toegankelijke 

accommodatie, willen mensen met een beperking natuurlijk ook uitgaan, 

musea bezoeken, activiteiten ondernemen en genieten van natuur zoals 

strand, duin en bos. 

 

Ameland, een eiland met slechts 3500 inwoners, ontvangt jaarlijks ruim 

550.000 toeristen. Het eiland heeft een prachtige natuur. Kilometers lang 

zandstrand, duinlandschap, bos, heide en polderlandschap wisselen elkaar af. 

Toch zijn deze gebieden niet voor iedereen even toegankelijk. Een groeiende 

groep ouderen en mensen met een visuele of lichamelijke beperking hebben 

vaak geen mogelijkheden om deze locaties te bezichtigen en dus te ervaren. 

We missen op Ameland niet alleen de hiervoor geschikte  (aangepaste) 

voertuigen, maar ook een geschikt uitgiftepunt van voertuigen die voldoen 

aan deze vraag. Het is belangrijk dat iedereen overal op Ameland kan 

komen. Immers, Ameland is gewoonweg te mooi om niet iedereen overal te 

kunnen laten komen!  
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Op dit moment is er per strandovergang is één strandrolstoel beschikbaar 

(firma de Jutter; type Wombat). Deze is geplaatst in of nabij het KNRM 

strandbewakingspunt. Reserveren is niet mogelijk. Voor de toerist met een 

beperking is niet duidelijk dat deze strandrolstoel beschikbaar is. Ook 

ontbreekt bewegwijzering en informatie om de toerist daar op te wijzen 

Daarnaast verdient ook de mogelijkheid voor het maken van een reservering 

en het dagelijks onderhoud   (schoonspoelen zand en zout). Voor andere 

natuurgebieden of gewoon vervoer op de weg zijn nog geen vervoermiddelen 

beschikbaar.  
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2. Het Project 

Amelandse toeristen – ook toeristen met een beperking – kiezen bewust voor 

een ‘totaal eiland vakantie’. De belangrijkste afweging daarbij is  duin, strand 

en zee te kunnen bezoeken. Sommige mensen zijn enkel slecht ter been 

terwijl anderen  de rolstoel niet eens kunnen verlaten. Bij het kiezen tussen 

de verschillende voertuigen is het dus belangrijk dat Ameland voor iedereen 

naar alle doelgroepen kijkt. Een andere manier van vervoer is mobiliteit per 

paard.  Er zijn diverse producten op de markt, waarmee mensen met een 

beperking op een paard kunnen zitten. Voor diegenen die niet op een paard 

kunnen zitten is een aangepaste volgwagen een mogelijkheid. De gast kan 

dan plaatsnemen  naast de menner. 

 

Doelstelling 

 

Het project heeft als doelstelling: 

“ het vergroten van de natuurbeleving op Ameland voor alle toeristen 

.”   

 

Om het doel te bereiken zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 

1. Inventariseren van mogelijkheden van verschillende voertuigen; 

2. Onderzoek naar meest geschikte voertuigen (i.s.m. 

gebruikersstuurgroep) en de meest geschikte eigenaar / beheerder; 

3. Overleg met diverse  groepen ondernemers over aanschaf, uitgifte, 

beheer en bijdrage; 

4. Overleg en afspraken over onderhoud en onderhoudskosten; 

5. Aanschaf van voertuigen;  

6. Realisatie van borden/verwijzingen, bereikbaarheid en opslagruimte; 

  

7. Inwerken huidige WSW medewerkers op een aanvullende nieuwe taak;  
 

8. Evaluatie. 

 

We willen komen tot een passend assortiment  aan strandrolstoelen per 

strandovergang met passende oplossingen per doelgroep (van licht tot 
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meervoudig beperkt en ook voor ouderen). Uit een snelle inventarisatie kan 

er gedacht worden aan de standaard Jutter – (de meest ideale oplossing voor 

de breedste doelgroep op het strand) de huidige (4) Wombats (ook voor duin 

en bos vanwege het voorste zwenkwiel) en plateau voertuigen gebaseerd op 

het onderstel van de Jutter. Op deze laatst genoemde kan de eigen rolstoel 

worden gereden en bevestigd (handbewogen, duurzaam product als 

alternatieve  variant op het elektrisch voertuig Scout Crawler van de 

demonstratiedag in juli 2012). Op het gebied van fietsmobiliteit hebben 

gebruikers goede ervaringen met ) fietsmobiliteit: 2 Fun2Go (duo-fietsen) en 

2 rolstoelfietsen(van Raam). Dit blijkt ook uit contact met Schiermonnikoog. 

Dit zal echter nog verder uitgezocht moeten worden (punt 1 en 2 van de 

activiteiten). Eén Scout Crawler voor het eiland zou de oplossing kunnen zijn 

voor toeristen met een ernstig meervoudige beperking (en hun familie / 

verwanten). 
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3. Voorbereiding Project 

De aanleiding voor het project is de groeiende vraag van toeristen met een 

beperking naar dergelijke voertuigen. Bij de verschillende fietsverhuurders is 

er op dit moment steeds meer vraag naar elektrische fietsen en 

scootmobiels. De vraag neemt toe en als gemeente vinden we het belangrijk 

dat het aanbod dus niet te ver achter blijft en dat Ameland toegankelijk is 

voor iedereen.  

 

De gemeente betrekt de volgende partijen bij dit project: 

 De  fietsverhuurders (dat zijn er acht in totaal); 

 De strandpaviljoenhouders (dat zijn er vier in totaal); 

 Overige ondernemers; en zeker diegene die door gedane investeringen 

voorloper zijn 

 Staatsbosbeheer; 

 De monteur van de gemeente Ameland. 

 

4. Beheer en Uitvoering 

 

4.1 organisatie 

Op basis van discussie  en tijdsdruk dient gemeente Ameland de project 

aanvraag nu in.. Het zou bijvoorbeeld goed kunnen dat verantwoordelijk en 

adequaat beheer m.b.t. geïnvesteerde middelen en producten beter tot hun 

recht komen als eilanders zelf het eigendom en beheer zelf uitvoeren. Mocht 

dit niet haalbaar blijken, dan stelt  de  gemeente die nu ook eigenaar is, zich 

garant. De verwachting  bestaat zeker dat andere partijen de aanvraag 

ondersteunen en ook meewerken aan de realisatie en het beheer. 

 

Voor het managen van het project maken we onderscheid  tussen de 

projectperiode en de periode daarna. De groep van samenwerkende 

organisaties (projectgroep) stuurt het project aan tijdens de projectperiode. 

De gemeente levert de projectcoördinator, omdat zij ook de aanvrager is. De 
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organisaties zelf managen de verschillende activiteiten  en ze koppelen 

regelmatig terug aan de  projectgroep. Gedurende het project komt de 

projectgroep regelmatig bij elkaar om de voortgang te monitoren en daar 

waar nodig bij te sturen. 

 

Wanneer je naar het strand gaat wil je er zeker van zijn– dat je de 

strandrolstoel kunt gebruiken.  Als dat inderdaad de wens blijkt te zijn, dan is 

een reserveringssysteem onontbeerlijk.  Met twee ondernemers 

(fietsverhuurders zetten we een traject uit voor beheer,  uitgifte , dagelijks 

schoonmaken,  onderhoud  en – nachtelijke – stalling. Hiervoor is per 

strandovergang opslagruimte nodig, een wekelijkse check-up van al het 

rollend materiaal en een 1e lijns pakket onderdelen voor eenvoudige 

reparaties. Met de leverancier(s) maken we heldere service afspraken. 

 

Momenteel verzorgen medewerkers van de KNRM de uitgifte. Ameland voor 

Iedereen wil dit graag organiseren vanuit het huidige SW-bedrijf. Hier ligt 

een kans voor een praktisch voorbeeld van inclusief willen en ook kunnen 

werken met Amelander inwoners met een beperking.  Fietsverhuurders 

zouden bijvoorbeeld de werkbegeleiding kunnen aansturen.  

Nadat het project is afgerond wordt het onderhoud van de verschillende 

voertuigen geborgd. . Hier maken we  afspraken over . Na afrekening van de 

subsidie komt de projectgroep bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en 

waar nodig zaken bij te sturen. De gemeente neemt hiertoe het initiatief.  

 

4.2  Activiteiten 

 

Inventariseren van verschillende voertuigen 

Verschillende beperkingen vragen om verschillende mobiliteitsoplossingen. 

Nog specifieker worden keuzes bepaald door individuele behoeften. Wil je 

graag te paard dan kies je niet voor een tandem of duofiets. Tijdens de 

demonstratiedag op 26 juli 2012 op Ameland gaven drie leveranciers  

toelichting op hun producten. 
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Langs de gehele Noordzeekust is inmiddels ruim ervaring opgedaan met 

strandmobiliteitsoplossingen. De projectleider inventariseert de ervaringen 

van andere partijen, o.a. Schiermonnikoog. Deze inventarisatie dient 

verdergaand te worden uitgevoerd. Zo blijkt bijvoorbeeld dat  de Wombat die 

we momenteel gebruiken geschikter is voor mobiliteit in bos en duin, dan 

voor het strand. Terwijl de Wombat wel voor mobiliteit op het strand is 

aangeschaft.  

 

 

 

Onderzoek naar meest geschikte voertuigen (i.s.m. gebruikers) 

Op 26 juli 2012 organiseerde Ameland voor Iedereen een demonstratie van 

strandrolstoelen. Hieruit is een gebruikersgroep ontstaan. De verdeling in 

deze groep bestaat uit 50% eilanders en 50% (vaste) toeristen. Ook met 

leveranciers is er intensief contact en zijn ervaringen gedeeld en 

gebruikersvragen aangescherpt.  

 

Overleg met ondernemers over aanschaf, uitgifte, beheer en bijdrage 

Ameland voor Iedereen overlegt met ondernemers. We onderscheiden vier 

groepen: 1 strandpaviljoenhouders, 2 fietsverhuurders, 3 ondernemers als 

vroege dragers van dit initiatief en 4 overigen.  

Mensen met een beperking hebben verwachtingen. Stroken deze 

verwachtingen met het meerjarig gebruik  van de voertuigen? Hoe gaan we 

dit organiseren? Wie mag gezien worden als eerste  belanghebbende, hoe 

komen investeringen op langere termijn maximaal tot hun recht? Dient de 

lokale overheid automatisch voor deze rol? Op een ander Waddeneiland is de 

eigen welzijnsorganisatie eigenaar en beheerder van aangepaste rolstoelen 

en fietsen. Wat zijn naast co-financiering (samen investeren) de 

mogelijkheden voor eigendom en beheer en onderhoud?  Voor dat laatste 

blijkt één fietsenverhuurder interesse te hebben, waarbij mogelijk ook een 

werkgevers (lees werkbegeleiding wsw) rol weggelegd zou kunnen zijn. 
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Daarnaast kan gekeken worden of verschillende fondsen een bijdrage willen 

doen (bijv. Oranjefonds) bij de aanschaf van de verschillende voertuigen. 

 

Overleg en afspraken over onderhoud(skosten) 

Voor het nodige onderhoud is een planning nodig. De gesproken leveranciers 

kunnen wel product reparaties uitvoeren, maar beschikken in hun 

productaanbod niet over servicecontracten. 

Ameland voor Iedereen wil dit oplossen. Ook willen we helderheid over de 

gevraagde investering in menskracht en middelen en wie dit gaat uitvoeren.  

Willen we een blijvend / structureel en kwalitatief aanbod  van 

mobiliteitsproducten, dan is borging noodzakelijk. Van dagelijks 

schoonmaken, wekelijkse check-up tot revisie en vervanging. 

 

 

 

 

Aanschaf voertuigen  

Naast de aanschaf van een passend assortiment op basis van een brede 

groep gebruikers, speelt ook intensiviteit van gebruik en daarmee benodigde 

aantallen per locatie (strandovergang) een grote rol.  

Met ondernemers en gebruikers stemmen we af over benodigde aantallen.  

En over keuzes in types voertuigen . Een voorlopige raming kan zijn: per 

strandovergang bijvoorbeeld 1 Wombat 2 of 3 Jutters (Nes en Buren 3), 1 

plateau en1 of 2 Hyppocampe’s (idem Nes en Buren 2 ). 

 

Realisatie van borden/verwijzingen en opslagruimte 

De vindbaarheid start met info via de  VVV en verdere promotie bij 

ondernemers.  

Ook wil Ameland voor Iedereen op invalideparkeerplaatsen  informatie 

verschaffen over de beschikbaarheid van strandrolstoelen en hoe mensen 

daar gebruik van kunnen maken. . 
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Naast dagelijks onderhoud aan de voertuigen is ook opslag (’s nachts) 

noodzakelijk. Dit om  vandalisme of diefstal te voorkomen. Hier moeten we 

extra ruimte voor realiseren.  

 

 

 

Inwerken WSW medewerkers op een aanvullende nieuwe taak 

Vanwege de relatieve eenvoud in werkzaamheden bij de dagelijkse uitgifte, 

het onderhoud en de stalling van de strandrolstoel, leent dit project zich 

prima voor verbinding  met die Amelanders die nu werkzaam zijn binnen de 

WSW. 

Ameland zou met een dergelijke stap bewijzen dat het haar ernst is om 

integratie van mensen met beperkingen werkelijk handen en voeten te 

geven. Anders dan in bijvoorbeeld de groenvoorziening komen deze 

Amelanders dan ook in contact met de bezoeker van het eiland.  

Als het inwerken en dagelijkse aansturing ook nog eens plaatsvindt vanuit 

bijvoorbeeld een fietsverhuurder, dan zijn ook volgende stappen mogelijk 

denkbaar; een leerwerkplaats met jobcoaching om later mogelijk een baan te 

verwerven in het fietsenvak op het eiland. Dan snijdt het mes aan twee 

kanten.  

 

 

 

Evaluatie 

Aan het einde van het project volgt een evaluatie. Het doel is zowel om het 

proces te analyseren als om de eerste resultaten te bespreken en om waar 

nodig bij te sturen.  
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Naast uren worden er kosten gemaakt voor de aanschaf van de voertuigen.  

In onderstaande tabel hebben we als voorbeeld (vb) enkele voertuigen 

benoemd met prijsopgaven daar bij. Het kan zijn dat er uit het onderzoek 

hele andere producten naar voren komen. Het aantal verschillende types 

voor de verschillende terreinen zal echter niet veel verschillen. 

 

investeringen aantal 
prijs per 
stuk 

totaal 

    

Vb Jutter  10 2500 25.000 

vbduofiets 2 4500 9.000 

vbrolstoelfiets 2 4500 9.000 

Vb Hyppocampe 6 2750 16.500 

Paarden rijbak 1 5000  5.000 

Paardenopstapplaats 1 5000 5.000 

bebording  2500 2.500 

totaal 
 

  € 72.000,- 

 

 

 

Scout Crawler
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5. Aannames en Risico’s 

Hoe goed een project ook geformuleerd is, er is altijd sprake van 

onvoorspelbaarheid en risico’s. Deze paragraaf maakt ze inzichtelijk en geeft 

aan hoe er mee om te gaan. 

 

Zoals al eerder omschreven willen we naar een systeem waarin ondernemers 

bijdragen. In verschillende overleggen die zullen worden gevoerd, proberen 

we een goede verdeelsleutel te maken tussen de bijdrage van de gemeente 

en van de verschillende ondernemers. Pas als die afspraken gemaakt zijn, 

kan het college c.q. de gemeenteraad een besluit nemen over deze 

aanvraag. De financiering voor dit project is dus onder voorbehoud van 

goedkeuring van het college en eventueel de gemeenteraad van de 

gemeente Ameland. 

 

 

6. Duurzaamheid 

Tijdens de vergaderingen met ondernemers proberen we tot afspraken te 

komen over beheer,  onderhoud en vervangingen van de voertuigen. Op deze 

manier blijft het aanbod gewaarborgd richting de toerist met een beperking. 

Wellicht wordt het aantal in de toekomst wel uitgebreid door ondernemers . 

Hoewel duurzaamheid en inclusief te onderscheiden begrippen zijn t.a.v. de 

actuele vragen en ontwikkelingen die nodig zijn in de samenleving, gaan ze 

in onze visie juist samen. Mensen met beperkingen maken deel uit van onze 

samenleving en behoren volgens de gemeente ook volop te kunnen 

deelnemen aan die zelfde samenleving, reden ook om in het dit project 

kansen te onderzoeken voor arbeidsintegratie van Amelanders met een 

beperking. Nederland lijkt rijp te zijn voor ratificering van het VN-verdrag in 

de a.s. kabinetsperiode, Ameland wil(de) daarop niet hoeven te wachten en 

is met het project Ameland voor Iedereen gestart sinds 1-1-1-2012.  Wij 

spreken de hoop uit dat deze inclusie meerwaarde ook door de provincie 

gezien wordt als onderscheidende projectkans.  
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