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VOORWOORD 
 

De verkiezin-

gen van 2022 

staan voor de 

deur. Het wordt 

wederom een 

uitdagende pe-

riode voor ons 

allemaal. Hoe 

gaat de nieuwe Raad eruit zien? Dat wordt mede 

bepaald door uw stem. Het gaat om de toekomst 

van Texel. De afgelopen twaalf jaar heb ik gezien 

dat ervaring, dossierkennis en “weten wat er op het 

eiland speelt” beslissend zijn bij de uiteindelijke 

stemmingen in de Raad.  In dit verkiezingspro-

gramma geven wij aan waar we ons voor gaan 

inzetten, zodat u weet wat u van de uw stem voor 

D66 mag verwachten. Er is hard aan dit pro-

gramma gewerkt en ik ben trots op het resultaat. 

Hieronder een aantal punten van ons programma. 

Betaalbaar wonen op Texel: Ik denk dat elke partij 

op Texel hetzelfde over dit onderwerp zal gaan 

zeggen: We moeten betaalbare woningen bou-

wen! D66 denkt hier natuurlijk hetzelfde over. Maar 

hoe doe je dat dan? Wij als D66 hebben een aantal 

jaar geleden de starterslening door middel van een 

motie op Texel ingevoerd. Dat was een eerste 

stap. Met succes, want er wordt van deze lening 

flink gebruik gemaakt. 

Nu willen we een stap verder gaan en het model 

van de gemeente Zaanstad kopiëren: Het zogehe-

ten Betaalbare Koopwoningen Zaanstad, kortweg 

BKZ-systeem. Dat is een pakket aan maatregelen 

voor betaalbare koopwoningen. Dit systeem, voor 

ons BKT, maakt het mogelijk om voor mensen met 

een lager en middel inkomen een woning te kopen.  

Een ander belangrijk punt van D66 is het klimaat. 

Stel je voor dat we volledig energie neutraal zou-

den kunnen worden én dat we de huidige uitgaven 

aan energie op het eiland kunnen houden. Er 

wordt nu jaarlijks een bedrag van 110 miljoen op 

Texel aan brandstof, gas en elektriciteit uitgege-

ven! Hier ligt een economische kans voor alle 

eilanders. Windwokkel en kleine windmolens voor 

de opwekking van eigen energie willen wij mogelijk 

maken. Grote windmolens willen wij alleen wan-

neer daar draagvlak voor is en iedereen profiteert. 

Wij staan positief tegenover duurzame innovatie.  

Ook ons onderwijs, zowel basis als voortgezet, is 

essentieel voor Texel. Zonder goed onderwijs 

geen prettig woon- en vestigingsklimaat. Deze pe-

riode willen wij ons inzetten voor betere 

voorlichting en het benutten van tussenuren voor 

sport en beweging door daarvoor fysieke ruimte 

beschikbaar te stellen. Denk ook aan een betere 

aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt, 

leer-werktrajecten en contacten met  vervolgoplei-

dingen hier gesitueerd op het eiland. Er is altijd 

ruimte voor verbetering. Hier is samenwerking met 

ondernemers het sleutelwoord. 

Toerisme, natuur en ondernemen is de basis van 

onze economie en zorgt voor veel werkgelegen-

heid en faciliteiten. Ondernemers met oog voor de 

kleinschaligheid van het eiland en onze natuur wil-

len wij  faciliteren. Er moet balans zijn tussen 

ondernemen en de leefbaarheid van ons allemaal. 

D66 denkt al vanaf zijn oprichting dat “met elkaar” 

essentieel is voor een goed werkende democratie 

en natuurlijk hoort hier heldere communicatie bij. 

Zo willen wij dat gemeentelijke projecten ver vooraf 

makkelijk vindbaar moeten zijn en willen wij thema-

avonden organiseren. Ook willen wij jongeren 

vanaf 16 jaar een plek geven in de commissies zo-

dat zij daar de stem van de jeugd daadwerkelijk 

kunnen verwoorden. Zij zijn de toekomst. De lan-

delijke politiek denkt ook in deze richting. Laten wij 

hierop alvast voorsorteren, wettelijk is het mogelijk. 

Zorg blijft bij ons altijd een belangrijke plek houden. 

Preventie voor alle leeftijdsgroepen is daarbij het 

hoofddoel.  Ons eiland is klein genoeg om elkaar 

te kennen en groot genoeg om een stevige basis 

voor goede zorg te bieden.  

In dit programma staan natuurlijk nog veel meer 

zaken waar wij ons voor willen inzetten de ko-

mende periode: Goed openbaar vervoer, 

toegankelijk voor iedereen, een beeldkwaliteits-

plan met meer oog voor “passend” in het 

landschap, de verleggingsregeling toepassen voor 

de toeristenbelasting , Texelse expertise benutten, 

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, lijsttrekker  D66  
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1. WONEN  

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 

dienstverlening te kunnen blijven leveren. 

D66  wil  inzetten  op  de bouw van meer, desnoods tijdelijke, woningen om flexibel 

om te gaan met de acute tekorten. Wij willen voor iedereen, jong en oud, passende 

woonruimte. Bij nieuwbouw moet rekening gehouden worden dat  mensen zelf de 

keuze hebben hoe ze willen wonen.
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1. Wij willen op Texel woonplicht bij nieuwbouw 
en andere maatregelen die helpen voorkomen 
dat huizenprijzen onnodig hoog zijn door be-
leggers. 
 

2. D66 wil particuliere wooncoöperatie stimule-
ren, zodat voorrang verleend kan worden aan 
jonge Texelse starters. Veel initiatieven zoals 
sociale projectontwikkeling (Collectief Particu-
lier Opdrachtgeverschap) komen vanuit de 
samenleving zelf. Dit willen wij koesteren en 
ondersteunen door eenvoudige vergun-
ningstrajecten en financiële ondersteuning van 
de juridische gedeeltes van een dergelijk pro-
ject. 
 

3. Creatieve financieringsmogelijkheden voor be-
taalbare woningen dienen onderzocht te 
worden. Het voorbeeld BKZ van Zaanstad 
spreekt ons erg aan, waarbij een gedeelte van 
de woning wordt gekocht, een deel in tranches 
wordt betaald wanneer het inkomen stijgt en 
een deel in erfpacht (met mogelijkheid tot 
koop) wordt genomen. Ook heeft D66 Texel via 
een starterslening financiering gemakkelijker 
gemaakt.  
 

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

5. Het splitsen van grote woningen moet makke-
lijk gemaakt worden, zodat er meerdere kleine 
huishoudens in kunnen. 
 

6. 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. 

 
 
 

7. D66 wil de mogelijkheid van een nieuw dorp, 
volledig energie neutraal, onderzoeken. Deze 
innovatieve benadering kan financiering vanuit 
diverse fondsen opleveren. Daardoor ontstaan 
er betaalbare woningen voor de jeugd en mo-
gelijkheden voor seizoenwerkers. 
 

8. Aangezien bouwgrond schaars is wil D66 on-
derzoeken in hoeverre het mogelijk is om 
woonboten te realiseren of bij nieuwbouw een 
verdieping in de grond te bouwen voor de 
slaapkamers en badkamers. 
 

9. D66 realiseert zich dat langer zelfstandig thuis 
wonen (in oudere bestaande woningen) tevens 
de doorstroming in de markt beperkt. Er moe-
ten meer betaalbare senioren woningen 
beschikbaar komen, waardoor degenen die 
wél willen verhuizen daartoe de mogelijkheid 
hebben. 
 

10. D66  wil  levensloopbestendig (ofwel woon-al-
tijd) woningen laten bouwen, die inclusieve 
voorzieningen hebben, ter voorkoming van 
scheef wonen. Mensen willen zo lang mogelijk 
zelfstandig in een woning blijven wonen. Door 
de standaardisatie van bouwvoorschriften 
wordt het bouwen van deze woningen goedko-
per en hoeven er in de toekomst minder dure 
aanpassingen te worden uitgevoerd. 
 

11. We zullen rekening moeten houden met een 
toenemende groep dementerende ouderen op 
Texel. Voor deze groep zal passende huisves-
ting op het eiland geregeld moeten worden. In 
samenspraak met Woontij en de zorgverzeke-
ringsmaatschappijen zullen we als gemeente 
hiervoor bouwgrond beschikbaar moeten stel-
len. Ook valt te denken aan samenwonen met 
jongeren, waarbij de jongeren korting krijgen 
op de huur als ze een deel van de zorg verle-
nen. 
 

12. Bij  vrijkomende  gemeentelijke  bebouwing  
moet eerst worden gekeken in hoeverre deze 
geschikt is voor woningen. 
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2. DUURZAAMHEID 

Groei  en  innovatie  zorgen  voor  welvaart.  Die groei mag niet ten koste gaan van 

de kansen van volgende generaties.  

D66  streeft ernaar dat Texel zelfvoorzienend wordt. Texel moet hierbij het inspire-

rende voorbeeld worden op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Een integraal 

en breed gedragen energiebeleid biedt economische, maatschappelijke en milieu-

kansen. 

Klimaatverandering vereist maatregelen. D66 wil overtollig regenwater bufferen voor 

onder andere de landbouw. 

Voor de natuur en het beeld van Texel vindt D66 het belangrijk dat het eiland schoon 

(plasticvrij) is.  
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Energietransitie 

1. Wij willen dat bewoners vroegtijdig bij het pro-
ces betrokken worden en de ideeën voor 
bijvoorbeeld grootschalige opwekking door de 
bewoners zelf bedacht worden. Niet de techni-
sche oplossing of landschappelijke invulling 
moet als startpunt worden genomen, maar de 
behoefte van de bewoners (net zoals het 
Deense eiland Samsø). De energietransitie 
moet net als de oprichting van TESO een 
maatschappelijk initiatief zijn, waar iedereen 
van kan profiteren.  
 

2. Grote windmolens willen we als dit een breed 
gedragen coöperatief eiland initiatief wordt. De 
energietransitie is een economische kans. 
Door het plaatsen van bijvoorbeeld 10 grote 
windmolens (van alle Texelse bewoners) is het 
hele eiland energieneutraal en niet langer af-
hankelijk van multinationals en eventuele 
energieprijsstijgingen. De huidige jaarlijkse 
kosten voor brandstof, gas en elektriciteit voor 
heel Texel zijn samen circa 110 miljoen euro. 
Dit geld gaat in het geval van collectief eigen-
dom naar de Texelse economie in plaats van 
naar multinationals. 
 

3. Kleine windmolens (tot 15 meter) en windwok-
kels moeten binnen het bestemmingsplan 
mogelijk gemaakt worden, zodat bedrijven 
makkelijker jaarrond zelfvoorzienend zijn zon-
der oplopende energierekening. 
 

4. Alle nieuwbouw en grootschalige renovatie 
(woningen, bedrijven en maatschappelijke ge-
bouwen) dienen energie neutraal en 
aardgasvrij te zijn na aflevering. 
 

5. D66 wil beginnen met zonnepanelen op plek-
ken waar dat zo financieel rendabel mogelijk 
kan. Dat zijn bestaande grote daken, zoals be-
drijfspanden, verenigingsgebouwen, schuren 
en huizen. D66 ondersteunt collectieve initia-
tieven zoals postcoderoos-projecten. Vanwege 
de extreem hoge kosten ligt het niet voor de 
hand te beginnen bij zonnepanelen boven par-
keerplaatsen of fietspaden. 

 

6. Intensievere samenwerking met TexelEnergie 
is wat ons betreft een vereiste voor succesvolle 
energietransitie. De organisatie heeft een groot 
aantal betrokken leden en beschikt over veel 
lokale kennis en netwerk. 
 

7. Burgers met goede ideeën voor het duurzaam 
maken van hun woning moeten bij een lokaal 
energieloket, goede informatie en onafhanke-
lijk advies kunnen krijgen over bijvoorbeeld 
subsidie, financiering en vergunning. Dat ener-
gieloket moet laagdrempelig zijn en in 
samenwerking met een lokale organisatie, be-
kend met de situatie. 
 

8. Wij willen dat er een brandstof-coöperatie 
wordt opgericht voor Texel, waarvan de winst 
ten goede komt aan de verduurzaming van de 
visserijvloot en onrendabele duurzaamheids-
projecten. 
 

9. D66 wil een vast percentage van de investerin-
gen in de energietransitie gebruiken voor 
kleinschalige proeven. Dat kan bijvoorbeeld 
zijn  geothermie-,  getijde-,  blue- en golfener-
gie.  
 

10. Wij willen graag weten hoe de jeugd denkt over 
duurzaamheid. D66 wil een enquête over dit 
onderwerp opzetten met en onder jongeren. 

 
11. Wij willen voorsorteren door ons eiland aan-

trekkelijk te maken voor duurzaam 
(bijvoorbeeld elektrisch) vervoer. Goede op-
laadinfrastructuur is daarvoor een vereiste 
(bijvoorbeeld door lantaarnpalen geschikt te 
maken als laadpunten, ook voor scootmobiels 
en elektrische fietsen). 
 

12. D66 is voorstander van innovatieve experimen-
ten op het gebied van vervoer, zoals 
zelfrijdende auto’s en bussen. 
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Klimaatadaptie & Circulariteit 
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Klimaatadaptie & Circulariteit 

1. We moeten ons bewust zijn van het verande-
rende klimaat. Voor Texel betekent dit 
waarschijnlijk hevige regenbuien, langere peri-
odes van droogte en extreem hitte. 
Klimaatadaptatie is daarom een vereiste. Het 
bufferen van regenwater in natte periodes ten 
behoeve van  bijvoorbeeld landbouw,  is  voor  
de  toekomst  essentieel. Herinrichtingspro-
jecten moeten rekening houden met verkoeling 
en afvoer van water. D66 wil actief meedenken 
over oplossingen. 
 

2. Het teveel aan hemelwater dient te worden op-
gevangen en waar mogelijk opgeslagen om in 
droge periodes te gebruiken. Afvoer van he-
melwater uit de bebouwde omgeving is 
volgens D66 een gezamenlijke taak van zowel 
gemeente als burgers. D66 wil inzetten op min-
der verharding  van  de  openbare  ruimte  en  
burgers  bewust maken van de mogelijkheden 
om hier zelf ook een rol in te spelen. 
 

3. De  inkomsten  uit  reinigingsrechten  dienen  
daadwerkelijk te worden besteed aan het ver-
beteren van de riolering en aanverwante 
posten. 

 
4. 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. Mensen die wel 
reclame willen kunnen dat ook (digitaal) aan-
gegeven. 
 

5. D66 pleit ervoor dat er meer ondergrondse 
containers komen, ook voor bijvoorbeeld plas-
tic, voor mensen die geen plek hebben voor 
een eigen container. D66 is tegen het Diftar-
systeem, waarbij betaald moet worden per ki-
logram afval. 
 

6. D66  wil  meer inzetten op circulariteit door zelf 
circulair in te kopen en afval maximaal geschei-
den inleveren. Ook kan de gemeente bij 
bedrijven meer bewustwording op dit gebied 
creëren.  
 

7. Wij willen dat het initiatief Texel Plastic Vrij 
goed ondersteund wordt waar mogelijk. 
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3. ONDERWIJS & 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 is blij 

dat de Skool (OCT) en het cultuurcentrum binnenkort gerealiseerd zijn. 

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 lang open-

staande vacatures. Daarom willen wij onder andere horeca-, agrarische- en 

techniekopleidingen op Texel ondersteunen. 
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1. D66 wil dat zowel primair als voortgezet onder-
wijs zodanig  breed  op  Texel  aanwezig  
blijven  dat  zoveel mogelijk kinderen op Texel 
naar school kunnen. 
 

2. D66 wil gericht vervolgonderwijs (mbo, hbo en 
universiteit) aanbieden in de vorm van deelop-
leidingen, stages en projecten, die aansluiten 
op de sectoren waarin Texel uitblinkt. Jongeren 
kunnen dan na hun opleiding werken in  recre-
atie,  horeca,  landbouw,  dienstverlening, zorg, 
wetenschap en techniek. De TexelAcedemy en 
Kenniswerkplaats Texel kunnen daarmee flink 
worden uitgebreid. 
 

3. De situatie op Texel is ideaal voor het aanbie-
den van  één  doorlopende  leerlijn  van  primair  
onderwijs, voortgezet  onderwijs,  vervolgoplei-
ding  tot  arbeidsmarkt.  D66  is  voorstander  
van  een  werkgroep   met vertegenwoordigers  
van  alle  betrokken  partijen  om deze samen-
werking te optimaliseren. 
 

4. D66 wil dat de gemeente een actieve rol neemt 
in het bevorderen van de aansluiting van scho-
len op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in het 
stimuleren en het bijeenbrengen  van  met  
name  MKB-ondernemingen, AOW’ers met 
vakkennis en de OSG. 
 

5. D66 wil op alle scholen betere voorlichting. Wij 
denken in ieder geval aan de volgende onder-
werpen: 

a. LHBTI 
b. (Brand)veiligheid 
c. Alcohol, roken en drugs 
d. Seksuele voorlichting 
e. Psychische problemen 

 
6. Negatieve groepsvorming in combinatie met 

verveling is een wezenlijk gevaar voor ontwik-
keling van jongeren. Alternatieve bezigheden 
moeten geboden worden zoals sport, spel en 
muziek. Daarnaast willen wij inzetten op voor-
lichting over veiligheid.  

7. D66 is  voorstander  van  brede  scholen  die  
naast goed onderwijs, ook (gratis) kinderop-
vang, voorschoolse educatie, buitenschoolse 
opvang, sport en cultuur bieden in samenwer-
king met de partners. Door dit brede aanbod 
kan de school beter inspelen op de individuele 
behoeften van een kind, talenten stimuleren en 
eventuele achterstanden tijdig signaleren. 
 

8. D66 zou tussenuren willen inzetten voor sport, 
Door het beschikbaar stellen van een sport-
ruimte op school kan gezondheid, ontspanning 
en beweging hand in  hand gaan. 
 

9. Cultuureducatie dient een vast onderdeel te 
zijn op onze scholen. In samenwerking met de 
Texelse musea zou dit vorm moeten krijgen. 
 

10. Eventueel leegstand  van  de  OSG  en  het 
Cultuurcentrum  in  de  zomermaanden  willen  
wij  benutten  voor zomerschool activiteiten. 
 

11. D66  vindt  dat  de  afgeschafte  leerwerktrajec-
ten, waarbij men één dag naar school gaat en 
vier dagen werkt, terug moeten komen in het 
onderwijs. 
 

12. D66 wil schooltuinen faciliteren voor de basis-
scholen. 
 

13. Onze voorkeur zou zijn om alle Texelse scho-
len onder één zelfstandig bestuur te verenigen. 
 

14. Jongeren moeten raadscommissieleden kun-
nen worden vanaf 16 jaar. 
 

15. D66 is van mening dat de groep AOW’ers een 
belangrijk onderdeel vormt van onze samenle-
ving. Een groep die steeds groter wordt en 
specifieke behoeftes heeft. Wij willen meer ge-
bruik maken van de kennis en kunde van deze 
groep (bijvoorbeeld door deze in te zetten als 
“praktijk leraren” bij geschiedenislessen of me-
taalbewerking). 
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4.  ECONOMIE, WERKGELEGENHEID 
EN RECREATIE 

Natuur en erfgoed op Texel is de basis van onze economie en zorgt voor veel werk-

gelegenheid.  

D66 ondersteunt vernieuwende ideeën om de economie te verbeteren. D66 wil dit 

doen door het bedrijfsleven goed te faciliteren. Door Texel onderscheidend te maken  

dankzij kwaliteit,  innovatie  en  duurzaamheid  op  recreatief gebied maken we het 

eiland toekomstbestendig. Bedrijven  vestigen  zich  graag  op het eiland en daaruit 

volgt werk. 

Door  arbeidsmarkt  en  onderwijs  beter  op elkaar  af  te  stemmen  kunnen  we  

personeelstekorten oplossen. Goede huisvesting voor medewerkers is heel belang-

rijk. 
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1. D66 wil werkgelegenheid en kennis behouden 
en onze positie als gemeente versterken. We 
willen minder uitbesteden en de Texelse exper-
tise benutten. 
 

2. Het  is  nu niet  precies  duidelijk  hoeveel  toe-
ristische bedden worden gebruikt op Texel. 
D66 wil dat het aangenomen voorstel (van de 
toeristisch toekomstvisie) voor verplichte re-
creatieve beddenregistratie wordt uitgevoerd. 
Hierdoor kan iedere bewoner en ondernemer 
altijd zien hoeveel toeristische bedden geregi-
streerd staan op een adres. Het fysiek tellen 
van het aantal bedden is door zo’n online data-
base niet meer nodig. 
 

3. Een verleggingsregeling voor de toeristenbe-
lasting heeft de voorkeur voor D66. Bij deze 
door TOP bedachte vereenvoudiging van het 
innen is minder ambtelijke administratie nodig. 
 

4. Rond en op het haventerrein van Oudeschild 
moet de  gemeente  de  ondernemers  volop  
kansen  bieden voor nieuwe bedrijfsontwikke-
lingen (passend bij een haven). Wij willen geen 
toeristische bedden hiervoor inzetten. De ex-
ploitatie van de haven dient kostendekkend te 
zijn. Ook willen wij opnieuw kijken welke be-
heersvorm passend is.  
 

5. Midden- en kleinbedrijf is de motor van banen 
en innovatie op Texel. D66 wil meer innovatie-
geld vrijmaken voor bijvoorbeeld start-ups. 
Ondernemerschap  gedijt  bij  een  toeganke-
lijke  overheid. D66 wil één aanspreekpunt voor 
ondernemers. 
 

6. D66 vindt het belangrijk dat mensen die hier 
kunnen werken (economisch gebonden zijn) 
hier ook kunnen wonen. 
 

7. Wij koesteren de leidende rol die Nederland 
heeft in de landbouw. Door zich te specialise-
ren in duurzame, lokale en diervriendelijke 
producten, met lagere belasting voor milieu en 
volksgezondheid en behoud van biodiversiteit, 
gericht op een circulaire economie en korte ke-
tens (kringloop landbouw) kunnen boeren zich 
richten op kwaliteit en innovatie.  

 
8. Als er een experiment komt met onvoorwaar-

delijk basisinkomen, dan zien wij Texel ideale 
plek hiervoor. Een pilot kan in kaart brengen 
wat de gevolgen zijn  voor  zelfontwikkeling,  
gezondheid,  onderwijs  en economie. We wil-
len de voorwaarden hiervoor onderzoeken. 

9. Bedrijventerreinen moeten landschappelijk 
goed ingepast worden. Tevens willen we een 
betere inrichting van bestaande bedrijventer-
reinen. Revitalisering heeft voor D66 de 
voorkeur boven uitbreiding. 
 

10. Het  NIOZ  in  combinatie  met  de  haven  is  
de  belangrijkste plek op Texel om internatio-
nale kennis en innovatie om te zetten in nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden. Wij willen dit blij-
vend ondersteunen. 
 

11. D66  wil  een  duurzame  visserijsector waarbij 
de vis wordt gevangen met duurzame visme-
thoden. Wij willen ondernemers die innoveren  
en zich hierin profileren ondersteunen. 
 

12. Bepalend voor het uitbreiden van de bedrijven-
terreinen bij de buitendorpen is de vraag uit het 
betreffende dorp. D66 vindt het wenselijk dat 
bedrijventerreinen door bijvoorbeeld een 
boomsingel landschappelijk worden ingepast. 
 

13. D66 wil de aansluiting tussen arbeidsmarkt en 
onderwijs verbeteren. Zie  ook  ons  pro-
gramma  onderwijs. 
 

14. Om  werkgelegenheid  voor  het  eiland  te  cre-
eren en te behouden is D66 er voorstander van 
dat taken, waarvoor de gemeente expertise 
heeft ontwikkeld voor andere gemeenten gaat 
uitvoeren.  
 

15. Vanuit de overtuiging dat een beschaafde sa-
menleving  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 ge-
drag. D66 wil dat de stallen goed in het 
landschap zijn ingepast. 
 

16. Omdat Texel een groot tekort heeft aan ar-
beidskrachten, willen wij met TESO 
onderzoeken in hoeverre een aparte voetgan-
gersnachtboot voor personeel rendabel is. 
 

17. De Regionale samenwerking met de Kop van 
Noord Holland op economisch gebied  is thema 
afhankelijk. 
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5. ORGANISATIE EN  COMMUNICATIE 

 

De gemeente Texel is de samenleving; zij moet makkelijk benaderbaar zijn, service-

gericht en proactief communiceren.  

D66 wil een samenleving waar iedereen in staat is om mee te denken, mee te doen 

en mee te beslissen. 

Voor het goed functioneren van de democratie moet  informatie  toegankelijk zijn voor 

iedereen. Openbaarheid van bestuur maakt meedenken en meedoen mogelijk. 
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1. Nu de omgevingswet in zicht komt, wordt par-
ticipatie steeds belangrijker vanuit de wet. D66 
heeft burgerinspraak sinds de oprichting hoog 
in het vaandel. Een experiment met een Bur-
gerberaad (of burgerforum), bestaande uit een 
gelote representatieve (evenveel mannen als 
vrouwen met alle inkomensgroepen, leeftijds-
groepen, politieke voorkeuren en uit alle 
dorpen) groep Texelse burgers, zou goede in-
vulling kunnen geven om deze participatie 
vorm te geven. De Burgerberaad kan (al dan 
niet bindend) advies geven over belangrijke 
maatschappelijke en ruimtelijke onderwerpen. 
Beleid voor een grotere rol voor inspraak vanuit 
de bewoners via participatie is sowieso wense-
lijk. 
 

2. Dienstverlening hoort actief op kwaliteit gemo-
nitord te worden. Wij vinden externe en interne 
kwaliteitsbewaking van het ambtelijk apparaat 
via bijvoorbeeld klanttevredenheidsonder-
zoeken noodzakelijk. 
 

3. Communicatie  met  de  inwoners  is  van  groot  
belang. Wij willen daarom een wethouder met 
communicatie in zijn of haar portefeuille die 
verantwoordelijk is voor goed communicatie-
beleid en de uitvoer daarvan. Centraal moet 
staan dat de gemeente zorg draagt voor een 
proactieve verstrekking van informatie. 
 

4. Gemeentelijke projecten moeten ver vooraf 
makkelijk vindbaar zijn als actuele lange ter-
mijn planning op de website. Inwoners moeten 
in staat zijn tijdig een menig te vormen en actief 
een deelnemende rol te kunnen vervullen.  
 

5. D66 is een voorstander om thema-avonden te  
organiseren tezamen met burgers  en de poli-
tiek. Dit om ruim voorafgaande aan belangrijke 
onderwerpen de meningen op te halen en te 
delen, zodat bij de uiteindelijke besluitvorming 
alle standpunten helder zijn. 
 

6. D66 wil dat bijvoorbeeld buurten zelf budget 
krijgen voor uitgewerkte plannen om de kwali-
teit van hun buurt te verbeteren. Het 
Burgerinitiatief en het “Right to challenge” moet 
standaard worden meegenomen in beleids-
stukken. Daar moeten dus ook financiële 
middelen voor worden vrijgemaakt. Dit kan in 
samenspraak met het Texelfonds dat ook bud-
get voor dergelijke initiatieven heeft. 

7. Meldingen van afval, onderhoud en schade 
kunnen nu alleen telefonisch of per website ge-
meld worden. Wij willen een eenvoudig te 
gebruiken app (zoals de Rotterdamse App 
MeldR), waar direct doorgegeven kan worden 
op een kaart via beschrijving en foto’s wat er 
loos is. Iedereen kan op die manier ook direct 
zien wat er gemeld is en wat de status van de 
melding is. 
 

8. D66 vindt dat het bestuur van Texel, zowel 
raad als college, makkelijk benaderbaar moet 
zijn voor haar inwoners. D66 wil dit bewerkstel-
ligen 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. Ledenvergade-
ringen zijn bij ons openbaar. Dus ook niet-
leden zijn welkom. 
 

9. Om de zelfstandige bestuurlijke positie te be-
houden dient de samenwerking met de andere 
Waddeneilanden en de Noordkop voortgezet 
te worden op relevante onderwerpen. Inkoop 
zien wij echter liever lokaal dan regionaal. 

 
10. Er moet een eenduidig beleid komen voor de 

dorpshuizen. Gelijke monniken gelijke kappen. 
 

11. Wij willen 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. 
 

12. Aangezien Texel een kleine gemeente is met 
bijbehorende beperkende kennis en ambtelijke 
capaciteit, willen wij actief samen optrekken 
met de 80 andere kleine gemeentes (de zoge-
heten K80). 
 

13. Wij zien kansen voor het gebruik van nieuwe 
communicatiemiddelen om ook andere doel-
groepen tijdig te kunnen informeren. 

 
14. Om zogeheten brain-drain (het verdwijnen van 

lokale kennis) te voorkomen willen wij investe-
ren in scholing voor ambtenaren en lokaal 
advies. Hierdoor wordt de gemeente ook min-
der afhankelijk van de inhuur van dure 
adviesbureaus van buiten Texel. 
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6. GEZONDHEID 
  

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 (positieve gezondheid). Dat betekent ook investeren in goede zorg bij de 

jeugd. 

We zullen brede zorg, ook en vooral voor ouderen, moeten concentreren op Texel. 

Onze zorg is toegankelijk voor iedereen en van hoge kwaliteit. Dat willen wij graag 

behouden. 
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1. Het zogeheten Eilands model, dat gericht is op 
het voorkomen van gezondheidsproblemen bij 
de twaalf tot zestienjarigen, werkt wat ons be-
treft beter als het behoefte (in plaats van 
aanbod) gestuurd is en wordt bedacht vanuit 
de lokale zorg- en sportorganisaties.  
 

2. De  kennis  en  kunde  van  onze  gezondheids-
specialisten op Texel is van hoge kwaliteit. D66 
wil een denktank vanuit het werkveld opzetten 
met korte lijntjes, waar ook patiëntenverenigin-
gen in vertegenwoordigd zijn. Deze denktank 
krijgt als doelstelling meer passende zorg te le-
veren voor jong en oud. 
 

3. Wij zijn voorstander van een actief voedings-
beleid 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. 
Daar hoort ook dagelijkse beweging bij. Jong 
geleerd is oud gedaan. 

 
4. Preventie is dé manier om toekomstige proble-

men qua gezondheid (geestelijk en lichamelijk) 
te voorkomen. Daar hoort goede voorlichting 
bij, laagdrempelige mogelijkheden tot bewe-
gen, gezonde en betaalbare voeding. 
Ondersteuning voor organisaties die dit vorm 
willen geven willen wij meenemen in beleid en 
waar nodig financieel ondersteunen. 

 
5. Participeren is voor iedereen van belang. Bur-

gers 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 woningaanpas-
singen, vervoershulpmiddelen en 
huishoudelijke hulp. Dit dient met veel aan-
dacht voor het individu te geschieden (zorg op 
maat).  D66 streeft ernaar dat kwetsbare groe-
pen ook daadwerkelijk kunnen (blijven) 
deelnemen in de maatschappij. 

 
6. Wij staan voor een gezonde kantine, en dat 

voor een betaalbare prijs. In samenwerking 
met lokale producenten en met ondersteuning 
van de gemeente moet dit haalbaar zijn. 

 
7. Wij zijn een voorstander van jeugdwerk in alle 

dorpen.  D66 vindt het van groot belang dat 
jeugdgezondheidswerk op Texel goed wordt 
gefaciliteerd (met name de mentale gezond-
heid). 
 

8. Mensen  met  een  minimuminkomen  vinden  
het vaak lastig om een beroep te doen op de 
gemeente. Hierdoor blijven er financiële mid-
delen onbenut voor mensen die dit echt nodig 
hebben. Wij willen dit onderwerp meer toegan-
kelijk maken. Dankzij een voorstel van D66 zijn 
hier de eerste stappen al voor gezet door op de 
site van gemeente Texel door goed vindbare 
rekenmodellen voor de Bijzondere Bijstand be-
schikbaar te stellen. Door goede communicatie 
en voorlichting willen we nog meer mensen be-
reiken. 

 
9. Er moet een   makkelijk toegankelijk, maar ano-

nieme plek komen waar jongeren een SOA 
zelftest kunnen afhalen of kopen.  Bijvoorbeeld  
op het cultuurhuis en in samenwerking met de 
GGD en Young4Ever. 

 
10. D66 wil dat goede verbinding blijft tussen het 

eiland het ziekenhuis. Dat betekent bijvoor-
beeld dat minimaal twee ambulances op het 
eiland aanwezig zijn. 
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7. MOBILITEIT  

Mobiliteit  is  de levensader van de maatschappij. Toerisme en economie zijn afhan-

kelijk van een integraal systeem.  Vervoer moet daarom makkelijk en toegankelijk zijn 

iedereen. 

Veel Texelaars ervaren steeds meer drukte op Texel die voortkomt door toeristisch 

autogebruik. Spreiding en alternatieven  hebben daarom bij D66 de voorkeur. 
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1. D66 wil openbaar vervoer op Texel duurzaam 
en voor de veelgebruiker betaalbaar maken. 
Dat kan door het bijvoorbeeld te koppelen aan 
het parkeervignet. Mensen met een parkeer-
vignet kunnen dan onbeperkt gebruik maken 
van het OV om drukte op de wegen en parkeer-
plaatsen te vermijden en duurzaamheid te 
stimuleren. Wij denken dat de opbrengsten van 
parkeergelden en toeristenbelasting een mo-
gelijkheid bieden om dit te realiseren. Hiermee 
willen we het aantal auto’s verminderen en ons 
positief onderscheiden als Texel. Ook moet er 
goede aansluiting zijn bij de tussenboten. We 
willen met goed openbaar vervoer Texel posi-
tief op de kaart zetten (net als Arriva bij de 
Friese wadden). 
 

2. D66 wil dat de gelden van het parkeervignet 
uitsluitend gebruikt worden voor de mogelijk-
heden om de  infrastructuur  te  verbeteren  en  
maatschappelijke doelen haalbaar te maken. 
 

3. D66 wil de parkeerplekken in de kernen be-
schikbaar houden voor de eigen bevolking. 
D66 wil goed bewegwijzerde parkeergelegen-
heden aan de buitenkant van het dorp. 
 

4. D66 wil korting voor bewoners op het parkeer-
vignet. Dit kan door alle bewoners een 
wijkvergunning te vragen voor 20 euro per jaar 
en voor die mensen het parkeervignet zelf gra-
tis te maken. Op die manier kan de toerist 
meebetalen aan het verduurzamen van het 
vervoer op Texel zonder dat de bewoners weer 
extra belast worden. Wij willen extra korting op 
het parkeervignet voor mensen met duurzaam 
vervoer.  
 

5. Wij willen dat openbaar vervoer toegankelijk is 
voor scootmobielen. Dus ook in de kleine 
Texelhopperbusjes. 

 
6. D66 is voorstander van vervolmaking van het 

aantal fiets- en wandelpaden op ons eiland. 
Door Texel als (elektrisch) fietseiland te promo-
ten, met een mooi en goed onderhouden 
fietspaden netwerk, stimuleert men het gebruik 
van de fiets als vervoermiddel. 

 
7. D66 wil bij ruimtelijke ontwikkeling dat bedrij-

ven die veel parkeerruimte en 
vervoersbewegingen vragen zoveel mogelijk 
buiten de dorpscentra worden gevestigd (zoals 
supermarkten en andere dagelijkse distributie). 
 

8. D66 wil met behoud van nachtelijke duisternis 
de belijning  op  autowegen  en  fietspaden  ver-
beteren. Daar waar uit evaluatie blijkt dat 
situaties onveilig zijn, willen we aanpassen.  
 

9. Wij willen openbare oplaadpunten elektrische 
auto’s, elektrische fietsen en andere voertui-
gen zoals scootmobielen. Wij stellen voor hier 
lantaarnpalen voor te gebruiken. 
 

10. D66 wil samen met de gemeente Den Helder 
en Provincie nadenken over de verkeersstro-
men van en naar de boot door bijvoorbeeld 
andere ontsluitingswegen, verkeersregeling en 
ongelijkvloerse kruisingen en parkeermogelijk-
heden. 
 

11. D66 wil de mogelijkheden onderzoeken van 
een fietsbus en een Texferium waar men kan 
overstappen op duurzaam vervoer. 
 

12. D66 Texel wil dat de gemeente in samenwer-
king met Sigt (Stichting Integratie 
Gehandicapten Texel) de bereikbaarheid, toe-
gankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen 
en openbare ruimten beoordeelt en waar nodig 
verbetert. 
 

13. Wij willen dat op alle rotondes fietsers voorrang 
hebben. 

 
14. D66 wil op verbindingswegen terug naar 80 

klimeter per uur om doorstroming te bevorde-
ren. Dit zorgt tevens voor minder CO2 en 
stikstof uitstoot dan 60 kilometer per uur door 
een volledigere verbranding. 
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8.  VEILIGHEID, TOEZICHT EN HANDHAVEN 

 

Je veilig voelen in de omgeving is wat betreft D66 een basisbehoefte. Alleen als je je 

veilig  voelt,  kun  je  jezelf  als  individu  goed  uiten. Ook hier zijn we samen verant-

woordelijk voor. Preventie van misdrijven, toezicht en daar waar nodig handhaven zijn 

wat ons betreft de verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Voor bestaande regels geldt wat D66 betreft: gelijke monniken, gelijke kappen. 
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1. Wij willen minder regels, maar als er nieuwe re-
gels komen, dan moet dat voortaan ook een 
handhavingsbeleid hebben. Anders hebben 
nieuwe regels wat ons betreft geen zin. Bewo-
ners en bedrijven hebben recht op goede 
handhaving,  maar  hebben  hier  zelf  ook  een  
verantwoordelijkheid in. Handhavingspro-
gramma’s die zijn vastgesteld dienen 
geëvalueerd te worden. 
 

2. D66  wil  dat  het  aantal  agenten  is  gebaseerd  
op het risicoprofiel van het eiland. De politie 
moet goed zichtbaar en makkelijk benaderbaar 
zijn. 
 

3. Leegstand  en  recreatief  gebruik  van  wonin-
gen dient te worden tegengegaan. Handhaving  
zal ingezet moeten worden indien een woning, 
die is bestemd voor permanente bewoning, 
niet als zodanig in gebruik is.  
 

4. De vuilstort op ’t Horntje is nog steeds vervuild 
en niet goed afgeschermd. Daarmee is het een 
risico voor de toekomst. D66 wil dat de una-
niem aangenomen motie wordt uitgevoerd en 
wil dat de gemeente daar een prioriteit van 
gaat maken. 

 
5. D66 wil actief en positief nadenken over de 

handel in softdrugs. Straathandel kan niet de 
oplossing zijn. Harddrugsgebruik   en   bijbeho-
rende   activiteiten (vaak crimineel) zijn voor 
D66 Texel een onaanvaardbare situatie. Voor-
lichting in het onderwijs, ook voor de 
opvoeders, is hier een essentieel onderdeel 
van. Wat ons betreft kan dit met een ervarings-
deskundige voor de klas, beginnend bij de 
brugklas. 
 

6. D66 wil dat Texel zich aanmeldt als proeftuin 
voor door de overheid gekweekte cannabis. 
 

7. D66 wil evalueren of de huidige bezetting van 
het politiebureau voor aangifte beter kan. 
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9. LANDSCHAP, FLORA EN FAUNA  

De kernwaarden zijn essentieel voor de identiteit van Texel. Zij dragen bij aan prettig 

wonen en verblijven op dit eiland. 

D66  wil  dat  de vastgestelde visie op landschap leidend  is  voor  nieuwe  ontwikke-

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

2. Ook Texel heeft een stikstofuitdaging. D66 
Texel heeft zich landelijk hard gemaakt voor 
een integrale aanpak die recht doet aan ver-
schillende aspecten van de 
stikstofproblematiek, zoals bestaanszekerheid 
van de boeren, gezonde natuur, voldoende 
voedsel voor iedereen en een gevarieerd land-
schap. D66 zal het proefproject op Texel 
hiervoor steunen. 
 

3. Essentieel voor het draagvlak is dat bewoners 
vroegtijdig betrokken worden bij plannen die 
grote landschappelijke of financiële gevolgen 
hebben. Burgerparticipatie is daarom noodza-
kelijk. 
 

4. Texel heeft een aantal unieke natuurgebieden 
die ook van groot belang zijn voor een duur-
zame ontwikkeling als hoogwaardige 
toeristische trekpleister. D66 wil zich inzetten 
om de biodiversiteit en belevingskwaliteit van 
die gebieden te bewaren en waar nodig te ver-
sterken, 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 land-
schap 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.  Subsidiemogelijk-
heden  moeten  voor de meerkosten 
beschikbaar komen.  

 
7. Het strand is ons visitekaartje en dient schoon 

gehouden te worden. Wij willen dat de ge-
meente hierin een actievere rol aanneemt in 
samenwerking met de ondernemers. 

 
8. D66 is voor subsidiëren van organisaties die 

werkzaam  zijn  met  agrarisch  natuurbeheer:  
Bijvoorbeeld slootkantbeheer, tuunwallen, ber-
men en kolken. 

 
9. D66 is voor een duidelijke indeling van natuur-

gebieden. Gebieden die er zijn voor excellente 
natuurkwaliteit en biodiversiteit naast gebieden 
die geschikt zijn voor diverse vormen van re-
creatie. 

 
10. D66  wil  blijvend  gelden  beschikbaar  stellen  

voor restauratie van schapenboeten, stolp-
schuren, 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. 

 
11. Wij vinden het belangrijk dat er één wethouder 

is met flora en fauna in de portefeuille. 
 

12. 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. 
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10.  FINANCIËN 

 

D66  heeft  een  voortdurende  inzet  op gezonde gemeentefinanciën. Wij streven 

naar evenwichtige en voor iedereen begrijpelijke begroting, met een adequate alge-

mene reserve om tegenvallers op te vangen, geen overschotten of torenhoge 

reserves. 

D66 Texel staat voor financiële degelijkheid en een bedrijfsvoering waarbij de nadruk 

ligt op efficiëntie en daadkracht met jaarlijks een begroting die voor iedereen leesbaar 

en begrijpelijk is. 
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1. Om voor de inwoners van Texel duidelijk te 
maken welke financiële keuzes de gemeente-
raad van Texel heeft, willen wij dat een 
overzichtelijk A4’tje van de gehele begroting 
voor iedereen beschikbaar is. 
 

2. Wat ons betreft hebben bezuinigingen de voor-
keur boven lastenverhoging (met uitzondering 
van de inflatiecorrectie) voor  de  inwoners. 

 
3. D66 wil dat als er extra belast moet worden, dit 

bij voorkeur gebeurt via OZB verhoging op toe-
ristisch vastgoed. Lastenverhoging  voor 
bewoners zien  wij  als  een laatste mogelijk-
heid (bijvoorbeeld OZB). 

 
4. D66 is zich bewust dat er grote projecten zoals 

het wegenonderhoud en het cultuurcentrum  
uitgevoerd gaan worden. Wij verwachten daar-
door nog veel extra uitgaven voor bijvoorbeeld 
herinrichtingen en andere zaken. Die zullen 
gaan drukken op de begroting. Participatie bij 
dergelijke grote projecten moet meer prioriteit 
krijgen. 

 
5. Subsidies worden wat D66 Texel betreft stan-

daard periodiek geëvalueerd. 
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KANDIDATENLIJST 
 

Onze kandidatenlijst voor de gemeente-

raadsverkiezingen van 2022 is als volgt: 

 

1. Astrid van de Wetering (v) Oudeschild  

2. Pepijn Lijklema (m) Den Burg 

3. Sverre Eschweiler (m) Den Burg 

4. Thomas van der Vlerk (m) Oudeschild 

5. Frans Visman (m) Den Burg 

6. Jacomien Bas (v) Den Hoorn 

7. Ruurd Eijzinga (m) De Koog 

8. John Koopman (m) Oudeschild 

9. Ina Platte-Boon (v) Den Burg 

10. Rob van Damme (m) Den Burg 

11. Alex de Haan (m) Den Burg 

12. Han Lindeboom (m) Den Burg 

13. Tineke Jongeneel-Wiegman (v) Den Burg 

14. Roelf Jan Takens (m) Den Hoorn 

15. Cor van Heerwaarden (m) Den Hoorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meedenken met de politiek of vragen over ons 

verkiezingsprogramma? Neem contact met 

ons op via de steunfractie via sf@d66texel.nl.  

Ben je 15 tot 28 jaar en geïnteresseerd in po-

litiek? Neem dan contact op met onze eigen 

jeugdafdeling Jonge Democraten via 

jdt@d66texel.nl. 

mailto:sf@d66texel.nl
mailto:jdt@d66texel.nl

