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Voorwoord
De verkiezingen van 2018 staan voor de deur. Het
wordt een uitdagende periode voor ons allemaal. Uw
stem gaat meetellen voor de komende vier jaar. De
afgelopen 7 jaar heb ik dat als Raadslid van dichtbij
mee mogen maken. Elke stem kan de doorslag geven.
In dit geval uw stem. De afgelopen tijd heb ik samen
met de programmacommissie aan ons programma
mogen werken dat hier nu voor u ligt. Ik ben trots op
het resultaat!
Een gemeenteraad die gezamenlijk en constructief
naar beleid kijkt, heeft een meerwaarde boven één
die vanuit populisme bestuurt. Het belang en de
toekomst van Texel moet altijd voorop staan. Iedereen samen maakt de samenleving. Mee doen, mee
denken en mee beslissen zijn daar voor D66 vaste
onderdelen van. Alleen samen kunnen we voor Texel
het beste creëren. Participatie, burgerinitiatieven en
communicatie zijn daar sleutelwoorden voor. Wij denken dat daar nog een hoop te winnen is.

en levensbestendig de norm moeten zijn. Betaalbare
woningen zijn onmisbaar wil de jeugd, die we hard
nodig hebben op de arbeidsmarkt, een toekomst hebben op Texel.
In dit programma staan natuurlijk meer zaken waar ik
mij voor wil inzetten de komende periode, samen met
geweldige partijgenoten die net als ik super gemotiveerd zijn: Gratis openbaar vervoer, een beeldkwaliteitsplan met meer oog voor “passend” in het landschap, goede zichtbare fietspaden, een open discussie
over windmolens, zichtbare politie en nog veel meer.
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat ik mij de
komende vier jaar wederom mag inzetten voor Texel
en u.
Astrid van de Wetering (Fractievoorzitter D66 Texel)

Neem de zorg als voorbeeld, een van onze speerpunten deze periode. Ons eiland is klein genoeg om elkaar
te kennen en groot genoeg om een stevige basis voor
goede zorg te bieden. Toch is er nog het nodige te
verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie
en samenwerking tussen de diverse disciplines. Ook
moeten we zorgen dat ons eiland zelfvoorzienend
wordt en dat zorg dichtbij geleverd kan en blijft worden. Het kan toch niet zo zijn dat we naar de overkant
moeten uitwijken, omdat wij dat zelf niet voor elkaar
krijgen. Daarvoor moeten we dus de handen ineen
slaan en in gesprek gaan met elkaar. Burgerinitiatieven
kunnen daarin een grote rol spelen.
Ook ons onderwijs, zowel basis als voortgezet, is
essentieel voor Texel. Zonder goed onderwijs geen
prettig woon- en vestigingsklimaat. Elke leerling is
uniek, heeft een eigen tempo en eigen mogelijkheden.
Daar zal het onderwijs veel meer op moeten inspelen.
Er is een begin gemaakt, maar we zijn er nog lang
niet. Kleinere klassen zijn landelijk beleid van D66. Dat
kan een verschil maken, maar ook de leraren moeten
goed ondersteund worden. Denk verder aan een betere aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt,
leer-werktrajecten en contacten met vervolgopleidingen hier gesitueerd op het eiland. Er is nog veel te
winnen. Ook hier is samenwerking het sleutelwoord.
Niet alleen zorg en onderwijs zijn belangrijk. Zonder
betaalbare koop- en huurwoningen kom je ook niet
ver. Eventuele nieuwbouw zou over alle dorpen verdeeld moeten worden en ten alle tijden zou duurzaam

6

1

Astrid van de Wetering

Samen doen

Duurzame Toekomst

D66 KIESlijst

2

Pepijn Lijklema

3

Vergrijzing is op Texel een feit,
verjonging vraagt ander beleid

6

Ina Platte-Boon
Buiten de gebaande paden is
vaak de juiste weg te vinden

10

Henk van de Belt

7

Gerard Kruithof
Een toegankelijk Texel voor
iedereen met een beperking

D66 Texel

4

Henk van Atteveldt

11

Tineke Jongeneel
Blik op de toekomst

15

Frans Visman

5

Dick Jongeneel

Iedereen telt mee

8

De OSG is onmisbaar voor Texel

Woonruimte voor de Texelaars

14

Jeffrey Eelman
De jeugd heeft de toekomst

Jacomien Bas
Houd Texel mooi

12

Rob van Damme

Houd Texel veilig

9

Ruurd Eijzinga

Gezond verstand terug in de politiek & ambitieus durven blijven

13

Met optimale inspraak duurzaam
leefklimaat voor alle generaties

Christianne Verbraeken

16

Han Lindeboom

Goed onderwijs voor
alle kinderen óp Texel

Topnatuur, duurzaam ondernemen
en hoge kwaliteit van leven

Diana Kardijk
Opgeven is simpelweg
geen optie

17

Cor van Heerwaarden

Kunst en cultuur,
de ziel van onze samenleving

7

Samenvatting verkiezingsprogramma
D66 Texel visie
1. De gemeente Texel moet meedoen aan de samenleving; zij moet makkelijk benaderbaar zijn, servicegericht en samenwerken met de bestuurlijke buren
om zoveel mogelijk de samenwerking tussen burger
en gemeente te bevorderen.
2. D66 wil de menselijke maat terug in de zorg en
van daaruit vernieuwend vooruit: Inventief, betaalbaar en kwalitatief beter. Wij willen allemaal graag
gezond blijven. Het belangrijkste is daarom te investeren in preventie. Vooral voor de groeiende groep
ouderen is dit belangrijk, en voor degenen die hen als
mantelzorger bijstaan. We zullen brede zorg moeten
concentreren op Texel.
3. Je veilig voelen in de omgeving is wat D66 betreft
een basisbehoefte. Alleen als je je veilig voelt, kun
je jezelf als individu goed uiten. Ook hier zijn we samen verantwoordelijk voor. Preventie van misdrijven,
toezicht en daar waar nodig handhaven zijn wat ons
betreft de verantwoordelijkheid van ons allemaal.
4. Het beeldkwaliteitsplan zou wat D66 betreft leidend moeten zijn voor nieuwe ontwikkelingen of
herinrichting op heel Texel.
5. Door Texel onderscheidend te maken dankzij kwaliteit, innovatie en duurzaamheid op recreatief gebied
maken we het eiland toekomstbestendig.
6. D66 ziet een eiland voor zich waar duurzame,
innovatieve en ecologische bedrijven zich vestigen,
omdat de gemeente een goed faciliterend beleid hiervoor ondersteunt. Bedrijven vestigen zich graag op
het eiland en daaruit volgt werk.
7. Goed aansluitend basis- en voortgezet onderwijs
op ons eiland is noodzakelijk voor het vestigingsklimaat en komt de leefbaarheid ten goede. D66 zal
zich hier tot het uiterste voor blijven inspannen.

9. Sport draagt bij aan een gezond en gelukkig leven
voor alle leeftijden. Daarom vindt D66 het belangrijk
om sport en bewegen te stimuleren en te faciliteren.
10. Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Texelse
samenleving. Het is een bron van creativiteit en onmisbaar in de Texelse samenleving. Een bloeiende
creatieve sector draagt bij aan een goed vestigingsklimaat.
11. Ons erfgoed vormt een brug tussen het verleden
en de toekomst. D66 vindt het belangrijk dat Texel dit
historisch besef met zich meedraagt.
12. Evenementen die een verrijking van de Texelse
identiteit zijn dienen goed gefaciliteerd te worden.
13. D66 wil Texel als koploper op het gebied van zelfvoorzienendheid en innovaties. Deze kennis en bedrijvigheid biedt hoogwaardige economische kansen
en werkgelegenheid voor de toekomst.
14. D66 wil voor iedereen, jong en oud, passende
woonruimte. Bij nieuwbouw zou daarom levensloopbestendigheid de norm moeten zijn. D66 wil meer
inzetten op tijdelijke woningen, zoals Tiny Houses om
flexibel om te gaan met de acute tekorten.
15. Mobiliteit is een levensbehoefte. Daarom is goed
vervoer meer dan een verzameling lijnen, het is een
systeem dat veel meer dan nu in samenhang moet
worden bekeken. Vervoer moet makkelijk en toegankelijk zijn voor iedereen en daarom wil D66 gratis
openbaar vervoer op Texel.
16. D66 heeft een voortdurende inzet op gezonde gemeentefinanciën. Wij streven naar een evenwichtige
begroting, met een adequate algemene reserve om
tegenvallers op te vangen, en geen overschotten of
torenhoge reserves.

8. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en lang
openstaande vacatures. Daarom willen wij onder
andere dependances van horeca, agrarische en techniekopleidingen op Texel starten.
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Samenvatting verkiezingsprogramma
Belangrijkste beleidspunten
1. D66 wil dat buurten zelf budget krijgen voor uitgewerkte plannen om de kwaliteit van hun buurt te verbeteren.
2. Communicatie met de inwoners is van groot belang. We
willen goed naar de burger luisteren en dan pas besluiten.
D66 wil actief de contacten met de burgers bevorderen. U
kunt door middel van een burgerinitiatief een onderwerp
op de agenda krijgen.
3. D66 wil een wijkverpleegkundige een centrale rol geven in de uitvoering van het sociaal team. Dit om een
betere verbinding te realiseren tussen gemeente en werkvloer. De gemeente dient zich te richten op het beleid en
preventie en vervult een faciliterende rol.
4. D66 wil dat het aantal agenten is gebaseerd op het
risicoprofiel van het eiland. Dit betekent dat er op Texel
jaarrond meer agenten moeten zijn. Ook zijn wij voor de
voortzetting van de financiële ondersteuning van de dorpswacht in De Koog en Den Burg. Aangiftes moeten lokaal en
snel behandeld worden. Het politiebureau op Texel moet
weer bemand worden. De politie moet goed zichtbaar en
makkelijk benaderbaar zijn.
5. D66 wil dat Texel zich aanmeldt als proeftuin voor door
de overheid gekweekte cannabis.
6. D66 wil meer tijd en middelen vrijmaken voor handhavingstaken binnen de gemeente Texel. Handhaving programma’s die zijn vastgesteld dienen geëvalueerd te worden. De gemeente moet vergunningen daadwerkelijk gaan
handhaven.
7. Om werkgelegenheid voor het eiland te creëren en te
behouden is D66 er voorstander van dat onze gemeente
taken, waarvoor Texel expertise heeft ontwikkeld, voor
andere gemeenten gaat uitvoeren.
8. D66 wil werkgelegenheid en kennis behouden en onze
positie als gemeente versterken. We willen minder uitbesteden en onze rol als regiegemeente evalueren.
9. D66 ziet Texel als de ideale plek voor een experiment
met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Een pilot op
Texel kan in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor zelfontwikkeling, gezondheid, onderwijs en economie. We willen de voorwaarden hiervoor onderzoeken.

D66 Texel

10. D66 wil dat de gemeente een actieve rol neemt in het
bevorderen van de aansluiting van scholen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in het stimuleren van stageplekken, het ondersteunen van leerwerktrajecten en het bijeenbrengen van met name MKB-ondernemingen en de OSG.
11. D66 wil gericht vervolgonderwijs aanbieden, dat
zodanig aansluit op de sectoren waarin Texel uitblinkt, dat
jongeren na hun onderwijs op Texel kunnen blijven. Zoals
recreatie, horeca, landbouw, dienstverlening, zorg, wetenschap en techniek.
12. D66 wil stimuleren dat iedereen, jong en oud, met of
zonder beperking, iets aan sport gaat doen of blijft doen.
Wij willen de verenigingen op Texel hierbij actief ondersteunen. Een vast aanspreekpunt voor de Sportraad bij de gemeente is gewenst.
13. De openbare bibliotheek moet zijn primaire functies
kunnen blijven uitoefenen. D66 wil dat de bibliotheek zich
kan ontwikkelen tot een brede maatschappelijke kenniswerkplaats, met programma’s voor een leven lang leren, taalcursus voor vluchtelingen, programma’s voor digitale vaardigheden en het aanpakken van laaggeletterdheid
bij volwassenen.
14. Grote windmolens willen we alleen als dit een breed
gedragen coöperatief eiland initiatief wordt. Wij willen
graag dat onderzocht wordt in hoeverre hier onder de bevolking draagvlak voor is.
15. Net als de gemeente Amsterdam wil D66 dat mensen
standaard geen ongeadresseerd drukwerk ontvangen
tenzij er een Ja-Ja sticker op de voordeur zit om zo bijna 30
kilo drukwerk per gezin per jaar te besparen.
16. Om de buitendorpen leefbaar te houden wil D66 nieuwbouw van woningen naar behoefte verdelen over álle
dorpen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen. De
dorpscommissies kunnen hierin participerend optreden.
17. D66 wil openbaar vervoer op Texel duurzaam en
gratis maken. Wij denken dat de opbrengsten van parkeergelden en toeristenbelasting een mogelijkheid bieden om dit
te realiseren. Hiermee willen we het aantal auto’s verminderen en ons positief onderscheiden als Texel.
18. Wat ons betreft dienen bezuinigingen te prevaleren
boven lastenverhoging, m.u.v. de inflatiecorrectie, voor
de inwoners. Lastenverhoging zien wij als een laatste mogelijkheid.
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Verkiezingsprogramma
1

Dienstverlening, organisatie en samenwerking

De gemeente Texel moet meedoen aan de samenleving; zij moet makkelijk benaderbaar zijn, servicegericht en samenwerken met de bestuurlijke buren om zoveel mogelijk de samenwerking
tussen burger en gemeente te bevorderen.
D66 wil een samenleving waar iedereen in
staat is om mee te denken, mee te doen en
mee te beslissen.
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Voor het goed functioneren van de democratie moet informatie toegankelijk zijn
voor iedereen. Openbaarheid van bestuur maakt meedenken en meedoen
mogelijk.
Iedereen samen maakt een samenleving. Uw mening is daarbij belangrijk.

Duurzame Toekomst

1. D66 wil dat buurten zelf budget krijgen voor uitgewerkte plannen om de kwaliteit van hun buurt te
verbeteren.
2. Communicatie met de inwoners is van groot belang. We willen goed naar de burger luisteren en dan
pas besluiten. D66 wil actief de contacten met de burgers bevorderen. U kunt door middel van een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda krijgen.
3. De reacties op brieven of e-mail moeten nog sneller
en beter. Daarvoor bestaat een protocol dat adequaat
moet worden uitgevoerd. Wij willen hier nog actiever
op inzetten.
4. Burgers doen een beroep op de ambtelijke organisatie. Zij willen snel en optimaal worden geholpen. Wij
staan voor een slagvaardige en efficiënte organisatie
die de klantgerichtheid centraal stelt.
5. In het huidige digitale tijdperk, wil D66 dat de gemeente op dit gebied de beschikbare opties via het
internet optimaal gebruikt. Informatie moet makkelijk
vindbaar en helder zijn. Bovendien is D66 van mening
dat de raad zowel als het college meer gebruik van
de sociale media kan en dient te maken om u, burger,
snel te informeren.

6. Ook willen we rekening houden met mensen die
minder digitaal actief zijn. Ten alle tijden moet voor
hen de mogelijkheid blijven bestaan om via andere kanalen van openbare informatie op de hoogte te blijven.
7. De gemeente draagt zorg voor een pro-actieve verstrekking van informatie over lopende en toekomstige
gemeentelijke projecten, om de dorpscommissies en
inwoners in staat te stellen tijdig een mening te vormen. Tevens kunnen de dorpscommissies gevraagd en
ongevraagd advies geven aan de gemeente.
8. D66 vindt dat het bestuur van Texel, zowel raad
als college, makkelijk benaderbaar moet zijn voor haar
inwoners. D66 wil dit bewerkstelligen door een inloopspreekuur voor het college en D66 zou een vragenhalfuurtje aan de raad willen instellen voorafgaand aan de
commissie-avond. Natuurlijk bent u ook altijd welkom
bij onze steunfractie. Ledenvergaderingen zijn bij ons
openbaar. Dus ook niet-leden zijn welkom.
9. Wij willen een (digitale) gemeentelijke ideeënbus
lanceren waarin de burger zijn plannen kwijt kan.
10. Om de zelfstandige bestuurlijke positie te behouden dient de samenwerking met de andere Waddeneilanden en de Noordkop voortgezet te worden op relevante onderwerpen.

Links de huidige miljoenennota
van de gemeente Texel. De nummers 1 tot en met 8 corresponderen met de hoofdstuknummers
van dit verkiezingsprogramma.
Bron: Programmabegroting 2018
gemeente Texel

D66 Texel
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Verkiezingsprogramma
2

Sociaal domein en veiligheid

D66 wil de menselijke maat terug in de zorg en van
daaruit vernieuwend vooruit: Inventief, betaalbaar
en kwalitatief beter. Wij willen allemaal graag gezond
blijven. Het belangrijkste is daarom te investeren in
preventie. Vooral voor de groeiende groep
ouderen is dit belangrijk, en voor degenen die hen als mantelzorger bijstaan. We
zullen brede zorg moeten concentreren op
Texel.
Je veilig voelen in de omgeving is wat D66
betreft een basisbehoefte. Alleen als je je veilig voelt, kun je jezelf als individu goed uiten.
Ook hier zijn we samen verantwoordelijk voor. Preventie van misdrijven, toezicht en daar waar nodig
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handhaven zijn wat ons betreft de verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Onze zorg is toegankelijk voor iedereen en van hoge
kwaliteit. Toch kan het altijd beter.
Wat de overheid over zorg beslist, raakt
ons allemaal. Het raakt onze eigen
gezondheid, en die van onze kinderen,
partners, ouders en vrienden.
Het raakt de kwaliteit van ons leven maar ook
onze portemonnee. Wanneer het om zorg gaat,
staat er veel op het spel voor ons allemaal.

Duurzame Toekomst

Verkiezingsprogramma
1. D66 wil een wijkverpleegkundige een centrale rol
geven in de uitvoering van het sociaal team. Dit om
een betere verbinding te realiseren tussen gemeente
en werkvloer. De gemeente dient zich te richten op
beleid en preventie en vervult een faciliterende rol.
2. Wij zijn voorstander van een actief voedingsbeleid
dat gezonde patronen in de kindertijd aanleert door
betere voedselvoorlichting, een actief voedingsbeleid
in kinderomgevingen. Veel zorg op Texel kan worden
voorkomen door op jonge leeftijd in te zetten op preventie. D66 wil gezond eten en dagelijkse beweging
aanbieden op scholen. D66 wil JOGG (Jongeren Op
Gezond Gewicht) faciliteren.
3. De kennis en kunde van onze gezondheidsspecialisten op Texel is van zodanige kwaliteit dat D66 de
basis verantwoordelijkheid daar wil hebben. D66 wil
een denktank vanuit het werkveld opzetten, waar ook
patiëntenverenigingen in vertegenwoordigd zijn. Deze
denktank krijgt als doelstelling mee passende zorg te
leveren.
4. Participeren is voor iedereen van belang. Burgers
met een lichamelijke beperking of een chronische aandoening behoren toegang te hebben tot onze maatschappij, om ook van hun kennis en kunde te kunnen
profiteren. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) dient burgers, indien nodig, ondersteuning
te geven. Dit geldt met name voor woningaanpassingen, vervoershulpmiddelen en huishoudelijke hulp. Dit
dient met veel aandacht voor het individu te geschieden (zorg op maat). Het is de taak van de gemeente
om te zorgen dat kwetsbare groepen ook daadwerkelijk kunnen (blijven) participeren in de maatschappij.
5. D66 is van mening dat de groep AOW’ers een belangrijk onderdeel vormt van onze samenleving. Een
groep die steeds groter wordt en specifieke behoeftes
heeft. Wij willen meer gebruik maken van de kennis en
kunde van deze groep.

7. D66 wil een volledig uitgeruste polikliniek op het
eiland.
8. Wij zijn een voorstander van jeugdwerk in alle dorpen. De jongeren zelf dienen aan te geven waar behoefte aan is. Door in gesprek te gaan met deze gevarieerde groep willen wij hierover duidelijkheid krijgen.
9. Mensen met een minimuminkomen vinden het
vaak lastig om een beroep te doen op de gemeente.
Hierdoor blijven er financiële middelen onbenut voor
mensen die dit echt nodig hebben. Wij willen dit onderwerp meer toegankelijk maken. Dankzij een voorstel van D66 zijn hier de eerste stappen al voor gezet
door op de site van gemeente Texel goed vindbare rekenmodellen voor de Bijzondere Bijstand beschikbaar
te stellen. Door goede communicatie en voorlichting
willen we nog meer mensen bereiken.
10. D66 wil dat het aantal agenten is gebaseerd op
het risicoprofiel van het eiland. Dit betekent dat er op
Texel jaarrond meer agenten moeten zijn. Ook zijn wij
voor de voortzetting van de financiële ondersteuning
van de dorpswacht in De Koog en Den Burg. Aangiftes
moeten lokaal en snel behandeld worden. Het politiebureau op Texel moet weer bemand worden. De politie
moet goed zichtbaar en makkelijk benaderbaar zijn.
11. D66 wil dat Texel zich aanmeldt als proeftuin voor
door de overheid gekweekte cannabis.
12. D66 wil actief en positief nadenken over de handel
in softdrugs. Straathandel kan niet de oplossing zijn.
13. Harddrugsgebruik en bijbehorende activiteiten
(vaak crimineel) zijn voor D66 Texel een onaanvaardbare situatie. Wij willen hier samen met de inwoners
en politie extra op inzetten. Voorlichting, ook naar opvoeders, is hier een essentieel onderdeel van.

6. D66 vindt het van groot belang dat jeugdgezondheidswerk op Texel goed wordt gefaciliteerd.

D66 Texel
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Verkiezingsprogramma
3

Landschap, recreatie, toezicht en handhaven

De kernwaarden zijn essentieel voor de identiteit van
Texel. Zij dragen bij aan prettig wonen, werken en
verblijven op dit eiland.
D66 wil dat het beeldkwaliteitsplan leidend is voor nieuwe ontwikkelingen of
herinrichtingen op heel Texel.
Door Texel onderscheidend te maken dankzij

14

kwaliteit, innovatie en duurzaamheid op recreatief
gebied maken we het eiland toekomstbestendig.
Wat betreft regels ten aanzien van het landschap geldt wat D66 betreft gelijke monniken, gelijke kappen.
Natuur en erfgoed op Texel is de basis van onze
recreatie en zorgt voor veel werkgelegenheid.

Duurzame Toekomst

Verkiezingsprogramma
1. Het beeldkwaliteitsplan zou wat D66 betreft leidend
moeten zijn voor alle ontwikkelingen of herinrichtingen
op heel Texel.

10. Het is niet precies duidelijk hoeveel toeristische
bedden worden gebruikt op Texel. D66 wil met name
het gebruik van B&B beter in kaart krijgen.

2. Handhaving is een onderwerp waar wij aandacht
voor vragen. Regelgeving heeft alleen zin als er ook
gehandhaafd wordt. Gelijke monniken gelijke kappen.
Wij willen bij nieuwe regelgeving vooraf vastgelegd
hebben hoe de handhaving geregeld gaat worden en
door wie. Burgers en bedrijven hebben recht op goede
handhaving, maar hebben hier zelf ook een verantwoordelijkheid in.

11. D66 wil dat vrijkomende agrarische bebouwing
zonder functie, maar met een historische waarde, architectonisch verantwoord wordt aangepast voor diverse mogelijkheden. Te denken valt aan wonen, werken, zorg en ambachtelijke activiteiten.

3. D66 wil graag meer natuurgerichte recreatie die
goed ingepast is in natuur en landschap.
4. Texel heeft een aantal unieke natuurgebieden die
ook van groot belang zijn voor een duurzame ontwikkeling als hoogwaardige toeristische trekpleister. D66
wil zich inzetten om de biodiversiteit en belevingskwaliteit van die gebieden te bewaren en waar nodig te
versterken, rekening houdend met andere gebruikers
op het eiland zoals de agrarische sector en visserij.
5. Door iedereen zich bewust te laten worden van de
economische waarde van het Texelse landschap streeft
D66 ernaar de welvaart op Texel te bevorderen zonder
natuur en biodiversiteit af te laten brokkelen.
6. Specifiek willen wij dat schuren in het open landschap in de Texelse stijl en kleuren moeten worden
gebouwd. Subsidiemogelijkheden moeten daarvoor
beschikbaar komen.
7. D66 wil meer tijd en middelen vrijmaken voor
handhavingstaken binnen de gemeente Texel. Handhaving programma’s die zijn vastgesteld dienen geëvalueerd te worden. De gemeente moet vergunningen
daadwerkelijk gaan handhaven.
8. Het unieke Texelse landschap staat bij D66 hoog
aangeschreven. Het dichtslibben van het landschap
dient te worden tegengegaan. D66 streeft naar een
open landschap met bebouwing zoveel mogelijk binnen de aangegeven contouren.
9. Leegstand en recreatief gebruik van woningen
dient te worden tegengegaan. Maatregelen zullen getroffen moeten worden indien een woning, die is bestemd voor permanente bewoning, niet als zodanig in
gebruik is. Een mogelijke oplossing is een maximum
van 60 dagen per jaar verhuur via airbnb voor permanente woningen.

D66 Texel

12. Bepalend voor het uitbreiden van de bedrijventerreinen bij de buitendorpen is de vraag uit het betreffende dorp. D66 vindt het wenselijk dat bedrijventerreinen door bijvoorbeeld een boomsingel landschappelijk
worden ingepast.
13. Het strand is ons visitekaartje en dient schoon gehouden te worden. Wij willen dat de gemeente hierin
een actievere rol aanneemt in samenwerking met de
ondernemers.
14. D66 is voor subsidiëren van organisaties die werkzaam zijn met agrarisch natuurbeheer: Slootkantbeheer, tuinwallen, bermen en kolken etc.
15. D66 is voorstander van diervriendelijk flora- en
faunabeheer, bijvoorbeeld door middel van diervriendelijke watergangen en kauwtjesbeheer met hulp van
een valkenier.
16. Bij het onderhouden van groenvoorzieningen is
het soms nodig gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. Als het nodig is, kiezen we voor de minst
schadelijke variant. Glyfosaat (Roundup) is daarbij een
ongewenst middel en zou op Texel vermeden moeten
worden.
17. Wij vinden een wethouder met dierenwelzijn in de
portefeuille van belang.
18. Voor D66 is jagen geen sport, maar een middel dat
voor faunabeheer op professionele wijze kan worden
ingezet. Dierenleed in welke vorm dan ook dient te
worden voorkomen.
19. D66 wil blijvend gelden beschikbaar stellen voor
restauratie van schapenboeten, stolpschuren, bijzondere landschapselementen en cultureel erfgoed. Wij
vinden het van groot belang dat dit meer onder de
aandacht wordt gebracht en meer bekendheid krijgt.
Erfgoed is een bewezen magneet voor recreatie en
toerisme en laat de bijzonder identiteit van ons eiland
zien.
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Verkiezingsprogramma
4

Economie en werkgelegenheid

D66 ondersteunt vernieuwende ideeën om de economie te verbeteren en wil dit onder andere doen
door het bedrijfsleven goed te faciliteren.
D66 ziet een eiland voor zich waar duurzame, innovatieve en ecologische bedrijven zich vestigen, omdat de gemeente een
goed faciliterend beleid hiervoor ondersteunt. Bedrijven vestigen zich graag op
het eiland en daaruit volgt werk.
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Zelfredzaamheid is een belangrijk ideaal van D66.
Daarbij hoort financiële zelfstandigheid. Iedereen
moet zo lang door kunnen werken als hij of
zij wil.
Door arbeidsmarkt en onderwijs beter op
elkaar af te stemmen kunnen we personeelstekorten oplossen.

Duurzame Toekomst

Verkiezingsprogramma
1. Vergrijzing, ontgroening, de financiële situatie landelijk en wereldwijd en andere ontwikkelingen beïnvloeden de economische situatie van Texel. D66 ondersteunt vernieuwende ideeën om de economie te
verbeteren en wil dit onder andere doen door het bedrijfsleven goed te faciliteren. Bijvoorbeeld door het
invoeren van een lokaal ondernemersloket en ondernemersdossier, maar vooral door de slagvaardigheid
van de gemeente te verhogen, door alert te blijven op
en aan te haken bij ontwikkelingen.
2. Om werkgelegenheid voor het eiland te creëren
en te behouden is D66 er voorstander van dat de gemeente taken waarvoor de gemeente expertise heeft
ontwikkeld voor andere gemeenten gaat uitvoeren.
3. D66 wil werkgelegenheid en kennis behouden en
onze positie als gemeente versterken. We willen minder uitbesteden en onze rol als regiegemeente evalueren.
4. D66 ziet Texel als de ideale plek voor een experiment met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Een
pilot op Texel kan in kaart brengen wat de gevolgen
zijn voor zelfontwikkeling, gezondheid, onderwijs en
economie. We willen de voorwaarden hiervoor onderzoeken.
5. Rond en op het haventerrein van Oudeschild moet
de gemeente de ondernemers volop kansen bieden
voor uitbreidingen en nieuwe bedrijfsontwikkelingen.
Een drijvende steiger zou kansen bieden volgens D66.
Hier blijven wij ons voor inzetten. De exploitatie van de
haven dient kostendekkend te zijn. Ook willen wij opnieuw kijken welke beheersvorm passend is. Eventuele
verzelfstandiging heeft onze voorkeur.
6. Bedrijventerreinen moeten wel landschappelijk
goed ingepast worden. Tevens willen we een betere
inrichting van bestaande bedrijventerreinen. Revitalisering heeft voor D66 de voorkeur boven uitbreiding.
7. Vrijkomende agrarische bebouwing wil D66 beschikbaar maken voor (startende) ondernemers en bestemmen voor ambachtelijke kleinschalige doeleinden.
8. Vanuit de overtuiging dat een beschaafde samenleving fatsoenlijk en veilig omgaat met dieren en in
evenwicht met de omgeving wil produceren, wil D66
stallen verbeteren en dat dieren meer ruimte krijgen
voor natuurlijk gedrag. D66 wil dat de stallen goed in
het landschap zijn ingepast.

D66 Texel

9. Het NIOZ in combinatie met de haven is de belangrijkste plek op Texel om internationale kennis en
innovatie om te zetten in nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Wij willen dit blijvend ondersteunen.
10. Wij koesteren de leidende rol die Nederland heeft
in de landbouw. Door zich te specialiseren in duurzame, lokale en diervriendelijke producten, met lagere
belasting voor milieu en volksgezondheid en behoud
van biodiversiteit, kunnen boeren zich richten op kwaliteit en innovatie. Wij willen voorrang geven aan bedrijven die duurzaam en ecologisch werken.
11. D66 wil een duurzame visserijsector waarbij de
quota zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis
en vakkennis, en waarbij de vis wordt gevangen met
duurzame vismethoden. Texel is daarin een voorloper.
Wij willen ondernemers die zich hierin profileren ondersteunen.
12. Midden- en kleinbedrijf is de motor van banen en
innovatie op Texel. D66 wil meer innovatiegeld voor
start-ups vrijmaken. Ook landelijk maakt D66 zich hard
voor alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering en
het eenvoudiger maken om mensen aan te nemen.
Ondernemerschap gedijt bij een toegankelijke overheid. D66 wil één aanspreekpunt voor ondernemers.
13. D66 wil de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs verbeteren. Hoe beter de aansluiting, hoe beter de sectoren die werknemers nodig hebben kunnen
groeien. Wij denken aan zorg, recreatie en techniek.
Een betere voorlichting over de arbeidsmarktperspectieven van de verschillende studies hoort daar ook bij.
Zie ook ons programma onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld door de Kamer van Koophandel of ondernemersverenigingen te laten participeren in de voorlichtingsavonden van de scholen.
14. D66 steunt het faciliteren van zzp’ers door als gemeente flexibele huisvesting te promoten en mogelijk
te maken. Vrijkomende gemeentelijke gebouwen kunnen ingezet worden voor huisvesting van deze groep
maar ook voor de opvang van seizoenwerkers.
15. De Regionale samenwerking met de Kop van Noord
Holland op economisch gebied dient geïntensiveerd te
worden.
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Verkiezingsprogramma
5

Onderwijs en jeugd

Voor D66 betekent onderwijs een leven lang leren,
zodat mensen zichzelf blijven ontwikkelen.
Goed onderwijs is de sleutel tot succes en
persoonlijke groei.

D66 wil meer maatwerk in het onderwijs op Texel.
Hiervoor is voldoende begeleiding in de klas nodig. In zijn ideale vorm is gepersonaliseerd
leren hiervoor een goed instrument.

Goed aansluitend basis- en voortgezet
onderwijs op ons eiland is noodzakelijk
voor het vestigingsklimaat en komt de
leefbaarheid ten goede. D66 zal zich hier
tot het uiterste voor blijven inspannen.

Een goede aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en lang openstaande vacatures.
Daarom willen wij onder andere dependances van horeca, agrarische en techniekopleidingen op Texel starten.
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Duurzame Toekomst

Verkiezingsprogramma
1. D66 wil dat zowel primair als voortgezet onderwijs
zodanig breed op Texel aanwezig blijven dat zoveel
mogelijk kinderen op Texel naar school kunnen, en dat
met het onderwijs op Texel zoveel mogelijk vervolgonderwijs mogelijk blijft.
2. De situatie op Texel is ideaal voor het aanbieden
van één doorlopende leerlijn van primair onderwijs,
voortgezet onderwijs, vervolgopleiding tot arbeidsmarkt. D66 is voorstander van een werkgroep met
vertegenwoordigers van alle betrokken partijen om
deze samenwerking te optimaliseren.
3. D66 wil dat de gemeente een actieve rol neemt in
het bevorderen van de aansluiting van scholen op de
arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in het stimuleren van stageplekken, het ondersteunen van leerwerktrajecten en
het bijeenbrengen van met name MKB-ondernemingen en de OSG.
4. Door de krimp van het aantal leerlingen, zowel in
het primair als in het voortgezet onderwijs, is het nodig dat er maatregelen genomen worden om de huidige kwaliteit van het onderwijs minstens te kunnen
handhaven. E-learning kan daarbij een belangrijke
hulp zijn. D66 wil het in het bijzonder voor alle scholen
mogelijk maken optimaal gebruik te maken van ICT.
Het Texels onderwijs moet een landelijke voorhoede
speler worden.
5. D66 wil op alle scholen betere voorlichting. Wij
denken in ieder geval aan de volgende onderwerpen:
• LHBTI
• (Brand)veiligheid
• Alcohol, roken en drugs

9. Door de komst van passend onderwijs zijn er grote
verschillen in de klas. Dit vraagt om maatwerk. Dat
kunnen we alleen bieden als er voldoende handen in
de klas zijn. Daarom willen wij kleine klassen (minder
dan 25 leerlingen) en voldoende professionele leraren.
Leraren moeten hiervoor ruimte en vertrouwen krijgen.
10. D66 heeft landelijk een initiatiefwetsvoorstel ingediend om medezeggenschapsraden tot een vereniging
te kunnen maken. Ouders kunnen via deze rechtsvorm
beter betrokken worden bij de scholen. Zo kunnen we
Texelse scholen nog meer eigen maken.
11. D66 wil gericht vervolgonderwijs aanbieden, dat
zodanig aansluit op de sectoren waarin Texel uitblinkt,
dat jongeren na hun onderwijs op Texel kunnen blijven. Zoals recreatie, horeca, landbouw, dienstverlening, zorg, wetenschap en techniek.
12. D66 vindt dat de afgeschafte leerwerktrajecten,
waarbij men één dag naar school gaat en vier dagen
werkt, terug moeten komen in het onderwijs.
13. D66 wil dat bijscholing en scholingsprogramma’s
voor volwassenen weer worden ingevoerd. Hierbij
moet aandacht zijn voor het toenemend aantal volwassenen dat moeite heeft met rekenen en taal. Een
mooi recent voorbeeld van volwassenenonderwijs is
het initiatief in samenwerking met de bibliotheek en
TOP om personeel een cursus Duits aan te bieden.
14. D66 wil schooltuinen faciliteren voor de basisscholen.

6. D66 is voorstander van brede scholen die naast
goed onderwijs, ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden.
Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen
op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren.
7. De OSG is van groot belang voor de leefbaarheid
van ons eiland en voor de aantrekkelijkheid van Texel
als vestigingsplaats. Zodanig belangrijk, dat de school
bij elke vorm van samenwerking zijn zelfstandigheid
niet ter discussie stelt en zijn plek op het eiland behoudt. Daarbij hoort een bestuurlijk zelfstandige vorm.
8. Leegstand van de OSG en Artex-Kunstenschool
Texel in de zomermaanden willen wij benutten voor
zomerschool activiteiten.

D66 Texel

Boven de bevolkingssamenstelling van Texel van jong tot
oud in 2007 en 2017. Het aantal jongeren neemt sneller af
en het aantal ouderen neemt sneller toe dan in de rest van
Nederland.
Bron: CBS
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Verkiezingsprogramma
6

Sport, cultuur en evenementen

Sport draagt bij aan een gezond en gelukkig leven
voor alle leeftijden. Daarom vindt D66 het belangrijk
om sport en bewegen te stimuleren en te faciliteren.
Bij sport geldt jong geleerd, oud gedaan.
Daarom wil D66 dat sportverenigingen en
onderwijs goed samenwerken.
Kunst en cultuur zijn essentieel voor de
Texelse samenleving. Het is een bron van
creativiteit en onmisbaar op Texel.
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Een bloeiende creatieve sector draagt bij aan een
goed vestigingsklimaat.
Ons erfgoed vormt een brug tussen het verleden en de toekomst. D66 vindt het belangrijk dat Texel dit historisch besef met
zich meedraagt.
Evenementen die een verrijking van de
Texelse identiteit zijn dienen goed gefaciliteerd te worden.

Duurzame Toekomst

Verkiezingsprogramma
1. Texel krijgt een nieuwe sporthal in Den Burg. Het
hoofddoel is wat D66 betreft dat alle kinderen toegang
krijgen tot goede gymlessen en dat er betaalbare sport
is voor alle leeftijden.
2. Wij willen dat sport en cultuur ook voor mensen
met een laag inkomen toegankelijk blijft door deze inwoners hiervoor een tegemoetkoming te verlenen.
3. Sportvoorzieningen, zoals velden en lokalen in alle
dorpen, moeten goed onderhouden worden. D66 wil
goed beleid voor vervanging en onderhoud.
4. D66 wil stimuleren dat iedereen, jong en oud, met
of zonder beperking, iets aan sport gaat doen of blijft
doen. Wij willen de verenigingen op Texel hierbij actief
ondersteunen. Een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor de Sportraad is gewenst.
5. We moeten ons realiseren dat sport ook voor toeristen aantrekkelijk is. Wij willen laten onderzoeken
welke kansen hier nog meer liggen voor Texel. Zo is
D66 voorstander van het organiseren van sportevenementen op Texel.
6. Het zwembad Molenkoog heeft een speciaal plekje
bij D66. Wij zullen alles doen om dit zwembad voor de
Texelaars en toeristen open en betaalbaar te houden.
7. De openbare bibliotheek moet zijn primaire functies
kunnen blijven uitoefenen. D66 wil dat de bibliotheek
zich kan ontwikkelen tot een brede maatschappelijke
kenniswerkplaats, met programma’s voor een leven
lang leren, taalcursus voor vluchtelingen, programma’s
voor digitale vaardigheden en het aanpakken van laaggeletterdheid bij volwassenen.
8. Cultuur heeft ook een economische waarde. Bewustwording over het belang hiervan vinden wij essentieel. D66 pleit voor een actief cultuurbeleid.
9. Musea zijn subsidie ontvangende instellingen. D66
is van mening dat een deel van het budget ingezet
moet worden voor cultuureducatie.

D66 Texel

10. ARTEX-Kunstenschool Texel vervult een belangrijke
sociale functie op het eiland en moet zeker in stand
worden gehouden en gestimuleerd worden door middel van voldoende subsidie. Onze voorkeur gaat uit
naar een nieuwe locatie, waarbij ook gekeken moet
worden naar een combinatie met andere culturele en
maatschappelijke initiatieven.
11. CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) is voor
ons een vast onderdeel van het lager en middelbare
onderwijs en zou daar opnieuw een vaste paats moeten krijgen.
12. Elk kind moet kunnen kennismaken met cultuur.
Daarom wil D66 op elke basisschool en de OSG cultuur
als vast onderdeel van het lesprogramma. Ook met
speciale aandacht voor de Texelse cultuur.
13. Wij willen dat de gemeente ons eiland op de kaart
zet als kunst- en cultuureiland en waar mogelijk daartoe initiatieven faciliteert.
14. D66 wil de zogeheten 1% regeling op Texel herinvoeren voor grote maatschappelijke bouwprojecten.
Dat wil zeggen: 1% van de bouwsom met een maximuum van €15.000 moet besteed worden aan een
Texels kunstobject.
15. D66 wil zich inzetten voor het behoud van het
bloeiende culturele verenigingsleven op Texel. Denk
bijvoorbeeld aan zangkoren, toneelverenigingen en
fanfares.
16. (Onderwater)archeologisch erfgoed is wereldergoed. D66 is al jaren bezig op te komen voor onderwaterarcheologie. Mede dankzij ons zijn er beschikbare
gelden van het rijk en kunnen deze schatten gebruikt
worden voor eduactie, recreatie en de identiteit van
het eiland. Texel zou de plek in Nederland moeten
worden voor de tentoonstelling van en onderzoek naar
deze vondsten.
17. Evenementen moeten in principe financieel zelfvoorzienend zijn.
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Verkiezingsprogramma
7

Duurzaamheid en innovatie

Groei en innovatie zorgen voor welvaart. Mits die
groei niet ten koste gaat van de kansen van de
volgende generaties. Duurzame groene groei is
de sleutel naar een welvarende toekomst.
D66 ziet kansen voor innovatieve en duurzame
bedrijven, schone dorpen en mensen die eigen
energie willen opwekken. D66 zet zich in voor
een sterker en schoner Texel.
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D66 wil Texel als koploper op het gebied van zelfvoorzienendheid en innovaties. Deze kennis en
bedrijvigheid biedt hoogwaardige economische
kansen en werkgelegenheid voor de toekomst.
Texel moet het inspirerende voorbeeld op het
gebied van innovatie en duurzaamheid worden
dat geïnteresseerden van over de hele wereld
aantrekt.

Duurzame Toekomst

Verkiezingsprogramma
1. Grote windmolens willen we alleen als dit een breed
gedragen coöperatief eiland initiatief wordt. Wij willen
graag dat onderzocht wordt in hoeverre hier onder de
bevolking draagvlak voor is.
2. D66 wil dat de gemeente een pro-actieve houding
heeft ten behoeve van zonnepanelen op huizen, bedrijfspanden en schuren. Stimulering van zonnepanelen heeft wat D66 betreft een hoge prioriteit.
3. Burgers met goede ideeën voor het duurzaam maken van hun woning moeten bij de gemeente, via bijvoorbeeld een energieloket, goede informatie kunnen
krijgen over bijvoorbeeld subsidie, financiering en vergunning.
4. D66 wil inzetten op kleinschalige proeven op het
gebied van bijvoorbeeld geothermie-, getijde-, blueen golfenergie en andere innovatieve plannen van lokale duurzame energieopwekking. D66 wil het mogelijk
maken dat burgers en bedrijven kleine windmolens op
hun eigen daken mogen plaatsen, zolang deze onder
de nokhoogte blijven en inpasbaar in het straatbeeld
zijn. Daarnaast willen we kleine windmolens die inpasbaar zijn in het landschap. D66 ondersteunt collectieve
initiatieven.
5. D66 wil boven de parkeerterreinen zonnepanelen
plaatsen.
6. Net als de gemeente Amsterdam wil D66 dat mensen standaard geen ongeadresseerd drukwerk ontvangen tenzij er een Ja-Ja sticker op de voordeur zit om zo
bijna 30 kilo drukwerk per gezin per jaar te besparen.
7. We moeten ons bewust zijn van het veranderende
klimaat. Voor Texel betekent dit waarschijnlijk hevige
regenbuien en langere periodes van droogte. Het bufferen van regenwater in natte periodes ten behoeve
van bijvoorbeeld landbouw, is voor de toekomst essentieel. D66 wil actief meedenken over oplossingen.

D66 Texel

8. Het teveel aan hemelwater dient te worden opgevangen en waar mogelijk opgeslagen om in droge periodes te gebruiken voor bijvoorbeeld het beregenen
van akkers, sportvelden, openbaar groen en als waterbuffer voor de brandweer.
9. Afvoer van hemelwater uit de bebouwde omgeving
is volgens D66 een gezamenlijke taak van zowel gemeente als burgers. D66 wil inzetten op minder verharding van de openbare ruimte en burgers bewust
maken van de mogelijkheden om hier zelf ook een rol
in te spelen.
10. De inkomsten uit reinigingsrechten dienen daadwerkelijk te worden besteed aan het verbeteren van
de riolering en aanverwante posten.
11. Er is veel discussie over ophalen en scheiden van
huisafval. D66 pleit ervoor nog eens goed te bekijken
hoe dit beter en duurzamer kan.
12. D66 wil dat de gemeente in samenwerking met een
landschapsarchitect kijkt of het mogelijk is om te komen tot zonne-energiewinning op bedrijventerreinen
en deze dan tevens zo in te richten dat ze landschappelijk beter passen.
13. D66 wil dat er in 2025 alleen nog maar elektrische auto’s verkocht worden. Daarom willen wij alvast
voorsorteren door ons eiland aantrekkelijk te maken
voor elektrisch vervoer.
14. D66 is voorstander van innovatieve experimenten
op het gebied van vervoer, zoals zelfrijdende auto’s,
bussen en waterstofbussen. Voor waterstofbussen willen wij een duurzaam waterstoftankstation.
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Verkiezingsprogramma
8

Wonen en mobiliteit

D66 wil voor iedereen, jong en oud, passende woonruimte. Bij nieuwbouw zou daarom levensloopbestendigheid de norm moeten zijn.
Wij willen de bestaande woningvoorraad geschikt maken voor de toekomst en verduurzamen. Hier ligt dankzij isolatiemogelijkheden nog een enorm verbeterpotentieel.

Mobiliteit is een levensbehoefte. Daarom is goed
(openbaar) vervoer meer dan een verzameling lijnen, het is een systeem dat veel meer dan nu
in samenhang moet worden bekeken.
Vervoer moet makkelijk en toegankelijk zijn
voor iedereen en daarom wil D66 gratis
openbaar vervoer op Texel.

D66 wil meer inzetten op tijdelijke woningen, zoals Tiny Houses om flexibel om te gaan
met de acute tekorten.
1. D66 heeft als belangrijkste doelstelling dat nieuwe
woningbouw financieel bereikbaar moet zijn voor jonge mensen. Deze leeftijdscategorie heeft Texel nodig
om in de toekomst de vergrijzende economie draaiende te houden en om de benodigde zorg te kunnen
blijven leveren.
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2. Omdat het voor jongeren steeds moeilijker wordt
om een eigen woning te bekostigen, heeft D66 Texel
dit via een starterslening iets gemakkelijker gemaakt.
Alle nieuwe mogelijkheden op dit gebied moeten wat
ons betreft omarmd worden.

Duurzame Toekomst

Verkiezingsprogramma
3. De markt voorziet in prefab-woningen van rond de
€ 40.000. Deze zogeheten Tiny Houses kunnen wat
D66 betreft op meerdere plaatsen op het eiland als
tijdelijke woning voor jongeren en seizoenwerkers geplaatst worden.

11. Openbare gebouwen dienen wat D66 betreft een
voorbeeldfunctie te vervullen daar waar het gaat om
bereikbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid
(energieneutraal). Dit dient standaard bekeken te worden bij nieuwbouw en verbouw.

4. Om de buitendorpen leefbaar te houden wil D66
de eventuele nieuwbouw van woningen naar behoefte
verdelen over álle dorpen. Dit bevordert de leefbaarheid in de dorpen. De dorpscommissies kunnen hierin
participerend optreden.

12. Het inrichtingsplan openbare ruimte begint vorm te
krijgen. Burgerparticipatie dient hierin een grote rol te
spelen. Dit betekent dat in een vroeg stadium omwonenden actief betrokken worden bij de plannen.

5. D66 wil levensloopbestendig of woon-altijd-woningen laten bouwen. Mensen willen zo lang mogelijk
zelfstandig in een woning blijven wonen. Dat maakt
het noodzakelijk om het systeem van levensloopbestendig bouwen als standaard in te voeren. Door de
standaardisatie van bouwvoorschriften wordt het bouwen van deze woningen goedkoper en hoeven er in de
toekomst minder dure aanpassingen te worden uitgevoerd.
6. D66 Texel wil dat de gemeente in samenwerking
met Sigt (Stichting Integratie Gehandicapten Texel) de
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van
gebouwen en openbare ruimten beoordeelt en waar
nodig verbetert.
7. We zullen rekening moeten houden met een toenemende groep dementerende ouderen op Texel. Voor
deze groep zal passende huisvesting op het eiland geregeld moeten worden. Dit in samenspraak met Woontij en de zorgverzekeringsmaatschappijen.
8. D66 zou graag zien dat woningtoewijzing plaatsvindt op basis van mogelijke juridische kaders, zoals
eenmalige toewijzing of toewijzing gedurende beperkte periode van eerste oplevering.
9. We zijn wat betreft de hoeveelheid nieuwe woningen / personeelsverblijven afhankelijk van de provincie. Wij willen blijvend in overleg hierover om de acute
nood op de agenda te houden. De status aparte van
Texel biedt mogelijkheden.
10. Bij vrijkomende gemeentelijke bebouwing moet
eerst worden gekeken of deze geschikt of ongeschikt
is voor bewoning. D66 wil het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Bouwen (CPO) blijven faciliteren en
ondersteunen waar mogelijk. De provinciale subsidieregelingen behoren zoveel mogelijk te worden benut.

D66 Texel

13. D66 wil openbaar vervoer op Texel duurzaam en
gratis maken. Wij denken dat de opbrengsten van parkeergelden en toeristenbelasting een mogelijkheid bieden om dit te realiseren. Hiermee willen we het aantal
auto’s verminderen en ons positief onderscheiden als
Texel.
14. D66 wil met behoud van nachtelijke duisternis de
belijning op autowegen en fietspaden verbeteren.
Daar waar uit evaluatie blijkt dat situaties onveilig is
deze aanpassen.
15. D66 wil dat de gelden van het parkeervignet uitsluitend gebruikt worden voor de mogelijkheden om
de infrastructuur te verbeteren en maatschappelijke doelen haalbaar te maken. Wij denken aan gratis
openbaar vervoer en het oplossen van parkeerproblemen en mobiliteitsknelpunten.
16. D66 is voorstander van uitbreiding van het aantal
fiets- en wandelpaden op ons eiland en wil zich hard
maken voor toegankelijkheid en goed onderhoud van
bestaande paden. We zullen ons hiervoor extra inzetten bij de te realiseren mobiliteitsvisie aan de hand van
het fiets- en wandelpaden plan. Door Texel als (elektrisch) fietseiland te promoten, met een mooi en goed
onderhouden fietspaden netwerk, stimuleert men het
gebruik van de fiets als vervoermiddel. Dit is niet alleen
goed voor de gezondheid en het milieu, maar zorgt tevens voor het terugdringen van de verkeersdruk en is
een stimulans voor het dagtoerisme.
17. Het plaatsen van openbare oplaadpunten, die ook
geschikt zijn gemaakt voor o.a. scootmobielen willen
wij stimuleren. Wij stellen voor hier lantaarnpalen voor
te gebruiken.
18. D66 wil samen met de gemeente Den Helder en
Provincie nadenken over de verkeersstromen van en
naar de boot door bijvoorbeeld andere ontsluitingswegen, verkeersregeling en ongelijkvloerse kruisingen.
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Verkiezingsprogramma
9

Financiën

D66 heeft een voortdurende inzet op gezonde gemeentefinanciën. Wij streven naar een
evenwichtige en voor iedereen begrijpelijk
begroting, met een adequate algemene
reserve om tegenvallers op te vangen, en
geen overschotten of torenhoge reserves.

1. D66 Texel staat voor financiële degelijkheid en een
bedrijfsvoering waarbij de nadruk ligt op efficiency en
daadkracht met jaarlijks een begroting die aan de verwachtingen van de inwoners voldoet.

3. Wat ons betreft dienen bezuinigingen te prevaleren boven lastenverhoging, m.u.v. de inflatiecorrectie,
voor de inwoners. Lastenverhoging zien wij als een
laatste mogelijkheid.

2. Om de controlerende rol van de gemeenteraad
naar behoren uit te voeren, is het inzichtelijk maken
van de beïnvloedbare middelen noodzakelijk. De D66
motie hierover is aangenomen. Hierdoor is voor iedereen duidelijk aan welke financiële knoppen er gedraaid
kan worden. Voor de inwoners van Texel wordt het
hierdoor ook duidelijk welke keuzes een gemeenteraad heeft en zij kunnen hun vertegenwoordigers hierop aanspreken.

4. D66 is zich bewust dat er grote projecten zoals de
sporthal en het Onderwijscentrum Texel uitgevoerd
gaan worden. Wij verwachten daardoor nog veel extra
uitgaven voor bijvoorbeeld herinrichtingen en andere
zaken. Die zullen gaan drukken op de begroting.
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5. Subsidies worden wat D66 Texel betreft periodiek
geëvalueerd.

Duurzame Toekomst

Stem voor een toekomstbestendig Texel
Stem voor een doordacht plan
Stem voor een partij met visie
Stem D66
wordlid.d66.nl OF denk mee sf@d66texel.nl

D66 Texel
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Stem 21 maart D66

