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Samen ambities realiseren
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Voor u ligt het college-uitvoeringsprogramma
Dit is de uitwerking van het coalitieakkoord 'Bouwen aan Vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel'. 
Het is voor het eerst dat we een college-uitvoeringsprogramma maken, nadat er een coalitieakkoord is. De 
reden dat we dat doen is dat we als college en organisatie een realistisch en uitvoerbaar plan willen maken 
om de komende vier jaar de ambitie van de coalitie uit te voeren. Waarbij we de uitvoering evenwichtig 
over de komende jaren spreiden. Zodat de planning realistisch is en gehaald wordt. Zodat duidelijk is welke 
zaken we eerst oppakken en welke daarna. Dit komt dan op de Lange Termijn Planning (LTP). Hét plan-
ningsinstrument voor de agenda van de raad.

Ambitie op duurzaamheid, wonen en andere thema's
Ons nieuwe college gaat met name aan de slag met duurzaamheid en woningbouw. Dit laatste om veel en 
gevarieerde woningen voor onze inwoners te realiseren. Het woningbestand wordt met 10% aangevuld in 
de komende jaren. 
Ook andere actuele thema's, zowel landelijk als lokaal, houden onze aandacht. Onze haven en de visserij, 
de agrarische sector en de stikstofdiscussie, maar zeker ook de huidige onzekere ontwikkelingen op het 
gebied van energie en koopkracht. Verder beseffen we dat de grenzen van de toeristische groei zijn bereikt. 
Om alle wensen, plannen en ambities goed vorm te kunnen geven, is er tijdelijk uitbreiding van ons ambte-
lijk personeel nodig. Alleen dan kunnen we de plannen voor onze mooie gemeente realiseren.

Eerst onderzoeken, daarna doen
Het nemen van de juiste maatregelen begint met onderzoek naar de huidige situatie. Om vervolgens een 
doelgerichte aanpak te maken op basis van feiten en gedegen analyses. In het coalitie akkoord zitten de 
nodige onderzoeksvragen. Als de onderzoeken gedaan zijn en de uitkomsten bekend is, worden deze terug-
gekoppeld. Waarna er mogelijk nieuwe acties worden toegevoegd aan de LTP.

Dynamisch werkdocument
Het is dus een dynamisch werkdocument. Niet in beton gegoten. Wel om het gesprek over acties en plan-
ning gaande te houden. 

Besluitvorming via de Planning en Controlcyclus
De besluitvorming over de benodigde – financiële- middelen, loopt via de jaarlijkse planning- en control-
cyclus. De acties en projecten die een hoge prioriteit hebben, en in 2023 al starten, staan in de programma-
begroting 2023. Om deze doelen goed en zorgvuldig uit te kunnen voeren zijn voorstellen opgenomen voor 
incidentele uitbreiding van onze ambtelijke organisatie. Alleen op die manier denken wij op de juiste 
manier ondersteuning te kunnen bieden en uitvoering te kunnen geven aan onze gezamenlijke plannen. 
Hierbij moeten we wel vermelden dat dit met de huidige arbeidsmarkt een flinke uitdaging is.

Midterm-review
Als we ongeveer op de helft van de periode zijn, zeg half 2024, maken we de balans op en komen we met 
een midterm review. Dan kunnen we samen kijken hoever we zijn in de uitvoering. Of we nog met de juiste 
dingen bezig zijn, of dat er bijsturing nodig is.

Het college van burgemeester en wethouders,

Michiel Uitdehaag   Eva van der Bruggen
Burgemeester    secretaris



Wat willen we bereiken?
We willen al onze inwoners goed informeren en betrekken bij wat er op het eiland speelt en beter commu-
niceren. We willen ook weten hoe onze inwoners over belangrijke zaken denken. En we willen de gemeen-
teraad vooraf betrekken bij besluiten over burgerparticipatie in belangrijke dossiers. We willen als Texel 
zelfstandig blijven en hebben daarvoor onze collega-gemeenten in Noord-Holland en op de Wadden nodig. 
Voor hen willen we een betrouwbare partner zijn en blijven. Dat betekent ook dat we keuzes moeten ma-
ken in wat we wel en niet doen, waar we meer of minder aandacht en energie op inzetten.

Voor en door
bewoners1
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Programma

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Prioriteit

2022

2023

2022–2024

2022

2022

2022

2023

2022

2022

2022

Middelen

€ 150.000

Fte

0,7

Onderwerp

aanpak burgerparticipatie uitvoeren

aanpak Texels burgerberaad ontwikkelen

meer betrekken jeugd bij leefomgeving dorp en omgeving

invoeren wekelijks spreekuur wethouders

digitale bereikbaarheid - sneller, gemakkelijker, 
toegankelijker maken van gemeentelijke informatie

beter contact verbinding samenleving - op locatie werken 
bij maatschappelijke partners of dorpshuizen

betrekken raad en inwoners bij maatschappelijke en 
politieke discussies en vraagstukken

betrouwbare partner zijn in de regio maar ook middelen 
en menskracht effectief inzetten

meer werk van de samenwerking met de Waddeneilan-
den, geeft een krachtiger lobby richting provincie en rijk

structureel sluitende begroting, lokale lasten trendmatig 
verhogen

Dit doen we al



Wat willen we bereiken?
We willen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen aan de maatschap-
pij. Dat ze op Texel kunnen blijven als ze verpleegzorg nodig hebben. Alle belangrijke onderdelen in de zorg 
(van huisarts en verloskundige tot jeugdzorg en wijkverpleging) moeten op Texel beschikbaar zijn en goed 
functioneren. Voor deze essentiële beroepen moet woon- en werkruimte beschikbaar zijn. We willen alle 
Texelaars ondersteunen die dat op enig moment in hun leven nodig hebben. Ook op het gebied van in-
komensondersteuning en begeleiding naar werk, scholing of nuttige tijdsbesteding. We streven naar opti-
male zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners.

Zorg voor elkaar,
veiligheid op orde2
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Programma

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Prioriteit

2022–2024

2022–2024

2023

2023

2022–2024

continu

2023

2023

Middelen Fte

Dit doen we al

Onderwerp

versterken samenwerking partners - gemeente en 
inwoners op gebied van jeugd-zorg en welzijn

uitvoering visie en uitvoeringsprogramma's sociaal 
domein

stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders 
die belangrijke zorgfuncties bij elkaar willen brengen

inzetten op preventie en ondersteunen sport-,cultuur- en 
welzijnsorganisaties

stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk in de zorg, 
o.a. door ontwikkelen vrijwilligersbank en ondersteunen 
mantelzorgers

zorgen met de betreffende organisaties voor woonruimte 
essentiele beroepen

aanvraag tarief gehandicaptenkaart verlagen en dit op-
nemen in de begroting 2023

extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op 
regelingen, te bereiken



Wat willen we bereiken?
We willen dat Texel aantrekkelijk blijft voor onze inwoners, bezoekers en ondernemers. Daarbij is er balans 
tussen toeristische ontwikkelingen, draagkracht van het Texelse landschap en draagvlak onder de inwoners. 
Het unieke eilandkarakter van Texel blijft behouden, het welstandsbeleid wordt versterkt. Boeren en vissers 
horen bij Texel en dat willen we zo houden. Boeren leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud 
van ons landschap. Vissers zijn onderdeel van de bedrijvigheid in de haven en zijn een onmisbaar onder-
deel van de Texelse cultuurhistorische identiteit. Wij willen dat we ook op de langere termijn zoveel moge-
lijk regie houden over het eiland en duidelijk krijgen wat dat vraagt van gemeente, ondernemers en 
Texelaars. Een goede balans tussen ecologie en economie, tussen natuur, landschap en landbouw is belang-
rijk. Wij willen bestaande afspraken respecteren. Natuurgebieden moeten zoveel mogelijk toegankelijk 
blijven voor bezoekers en mindervaliden. Dit moet natuurlijk wel verantwoord gaan, bijvoorbeeld rekening 
houdend met broedseizoen en extra kwetsbare gebieden. De openbare ruimte is zó ingericht dat deze de 
klimaatverandering (natter, heter en droger) goed aan kan. We willen een veilige kust die ons beschermt 
tegen het water van de zee en die ruimte biedt voor recreatie en natuur. En we willen gericht beleid over 
hoe we met bestaande bomen en bestaand groen op Texel omgaan.

Mooi en gastvrij Texel3
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Dit doen we al

Programma

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Prioriteit

2023

2022–2026

2023

2022

2022

2023

2022

Middelen

€ 20.000

€ 15.000

FteOnderwerp

duidelijkheid op welke wijze regie over Texel te houden. 
Sturen op eigendom en versterking van eiland-identiteit

betrekken inwoners bij nieuwe ontwikkelingen omge-
vingswet

volle kracht uitvoeren (1e UP van het) toeristisch 
toekomstplan

uitbreiding slaapplaatsen wordt gestopt

ambitie zoveel mogelijk kampeerplaatsen te behouden

de toeristische druk moet beter worden gereguleerd

nieuwe slaapplaatsen worden kritisch bekeken, waar-
onder de stolpenregeling
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3. Mooi en gastvrij Texel

Dit doen we al

Programma

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Prioriteit

2022

2023

2023

2022–2026

2023

2024

2024

2022–2026

2024–2025

Middelen

€ 15.000

€ 25.000

€ 15.000

€ 30.000

€ 35.000

€ 15.000

€ 35.000

FteOnderwerp

nieuwe slaapplaatsen worden kritisch bekeken, liever 
meer woningen

onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden 
kan worden geteld

frequentie en vorm onderzoeken waarin de Texelaar wordt 
bevraagd over de leefbaarheid in relatie tot toerisme

gesprek met de terreinbeherende organisaties over gast-
vrije afzettingen en toegankelijk blijven van natuurge-
bieden, met speciale aandacht voor mindervaliden

lusten van het toerisme meer direct zichtbaar ten goede 
laten komen van de bewoners-samenleving, door moge-
lijkheid herijken of uitbreiden doelstellingen STIFT*

actualiseren welstandsbeleid om ruimtelijke ontwikke-
lingen in het buitengebied beter vorm te geven. Geza-
menlijk met de verankering van de Texelse kernwaarden 
in de omgevingsvisie

gericht beleid duidelijkheid creëren over het behoud van 
bestaande bomen en groen. Uitgangspunt: bomen en 
heggen worden ingepast

versterken van de biodiversiteit op Texel, via de omge-
vingsvisie, op welke wijze ruimtelijke ontwikkelingen en 
biodiversiteit verbeteren. Tusssenevaluatie van het groen-
beheerplan, start in 2022 en opstellen nieuw groenbeleid.

inwoners betrekken bij ontwikkelingen rond de kust



Wat willen we bereiken?
Ons eiland leeft van de inkomsten van toerisme, horeca, landbouw, detailhandel en visserij. Dat willen we 
behouden voor de toekomst en waar mogelijk ook nieuwe innovatieve sectoren aantrekken en stimuleren. 
We willen dat onze ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn, gefaciliteerd door de gemeente. We 
denken mee in procedures en weten wat er onder de ondernemers leeft. Belangrijk is dat er voldoende 
personeel beschikbaar is. Voor ondernemers, maar ook in de maatschappelijke sectoren. We willen als 
eiland slim gaan samenwerken om personeel voor de toekomst vast te houden en nieuw personeel aan te 
trekken. Daarnaast willen we Texelaars ondersteunen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook 
Texelaars die hulp nodig hebben richting een andere sector of om weer terug te komen in het arbeids-
proces. We willen dat De Bolder daarin een belangrijke rol speelt, samen met de gemeente, het onderwijs 
en het bedrijfsleven.

Texel werkt!4
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Dit doen we al

Programma

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Prioriteit

2022

2023–2024

2022

2025

2022

Middelen

€ 50.000

€ 90.000

€ 70.000

FteOnderwerp

we ontwikkelen met alle belanghebbenden-gebruikers 
een aanpak voor de haven van Oudeschild, om exploita-
tietekort naar beneden te brengen en investeren in 
onderhoud en vervanging van de haven om de kwaliteit 
goed te houden

we ondersteunen pilots op het gebied van energieopslag, 
wateropslag en duurzame landbouw en visserij. En daarbij 
tevens inzetten op het verwerven van subsidies.
Om pilots te ondersteunen is een financiele bijdrage bij 
de start vaak onmisbaar

Texelse ondernemers helpen we bij opdrachten van de 
gemeente, door hen intensiever te informeren over het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid

aan de slag met de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
in Oudeschild

we onderzoeken in 2022 de toekomstscenario's van de 
Bolder. Huis van ontwikkeling, daarbij een toekomstbe-
stendige plek voor beschut werk op het eiland behouden



Wat willen we bereiken?
We willen dat onze jeugd gezond, gelukkig en veilig opgroeit, met minder alcohol en drugs, zeker onder de 
18 jaar. Preventie speelt hierin een belangrijke rol. In alle dorpen moeten voldoende speel- en hangplekken 
zijn. We willen dat jongeren zich breed op het eiland kunnen ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur 
en andere vrijetijdsbesteding. Daarnaast willen we dat ze goed onderwijs krijgen, waarbij het niet uitmaakt 
in welk dorp leerlingen naar school gaan. We willen een brede scholengemeenschap behouden, inclusief 
het onlangs gestarte praktijkonderwijs. We willen investeren in onze jongeren om ze voor het eiland te 
behouden. We bieden jongeren die dat willen een doorgaande leerlijn, met wellicht een korte uitstap naar 
de overkant, richting een baan met toekomst op Texel.

8
Dit doen we al

5 Toekomst voor de jeugd

Programma

5.1

5.2

5.3

5.4

Prioriteit

2023

2023

2023

continue

Middelen

€ 60.000

€ 100.000

Onderwerp

we ondersteunen onderwijs gerelateerde processen waar 
dat gewenst is. Daarbij denken we aan samenwerking 
tussen voortgezet onderwijs en bedrijfsleven, met name 
binnen het praktijkonderwijs, het vmbo en het mbo. Dat 
zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot het vormen van een 
campus, zoals de Texel Academy

meer zichtbaarheid aan het Eilands model, en betrekken 
ouders en jongeren daarbij

openstellen gemeentelijke organisatie voor stageplaatsen 
vmbo en mbo, middelen voor twee trainees binnen de 
gemeentelijke organisatie

we laten ons informeren over de ontwikkeling van leer-
lingaantallen. Hierover contact houden met de school-
besturen

Fte
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Wat willen we bereiken?
Sport en cultuur zijn belangrijke elementen in onze samenleving. Voor preventie en sociale binding zijn ze 
van essentieel belang. We willen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met sport- en culturele activi-
teiten kunnen meedoen zonder hinder van (financiële) drempels. We willen dat er voldoende en divers aan-
bod is van culturele evenementen en dat onze cultuurhistorische elementen behouden blijven.
Het Thijssehuis wordt een, voor een gemeente van onze omvang, unieke plek. Hier kunnen initiatieven op 
het gebied van kunst, cultuur en literatuur elkaar versterken. Een plek waar iedereen zich op deze gebieden 
kan vermaken en verder kan ontwikkelen. Onze verenigingen en stichtingen willen we ondersteunen om 
toekomstbestendig te blijven.

Samen beleven
en bewegen6

Dit doen we al

Programma

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Prioriteit

2022–2024

2023

2024

2023

2025

2023

Middelen

€ 10.000

€ 15.000

€ 15.000

Onderwerp

onderzoek jeugdpassen of dit vereenvoudigd en uitge-
breid kan worden, voor meer kennismaken met sport en 
cultuur

ondersteunen stichtingen en verenigingen, onder andere 
ondersteunen vrijwilligers en samenwerkingen tussen de 
verschillende organisaties

evaluatie proces van vergunningaanvragen voor evene-
menten. Vereenvoudiging en bieden ondersteuning bij de 
vergunningaanvraag

we onderzoeken of een beheersstichting een adequaat 
middel is voor behoud en herstel van schapenboeten, 
naast de mogelijkheden die zijn vastgelegd in de erfgoed-
nota

we onderzoeken of er een expositieruimte archeologie 
kan worden gerealiseerd op de Groeneplaats

de ijsbaan wordt een belangrijke plek om te ontmoeten, 
bewegen en creëren. Geen parkeren op de ijsbaan. 
Uitwerken consequenties uit het burgerparticipatietraject 
tot een voorontwerp met verbinding Skool-OSG

Fte



Wat willen we bereiken?
Er liggen voor ons eiland grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie. We willen bereiken dat 
Texel ook op het gebied van klimaat en energie klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat een groot deel 
van de Texelse woningen verduurzaamd wordt en we uitvoering geven aan de door de raad vastgestelde 
plannen Texel zelfvoorzienend en duurzaam, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie 1.0. 
Daarnaast willen we op het eiland ons afval beter scheiden en meer recyclen. We willen toewerken naar 
een circulaire economie en een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Programma

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Prioriteit

2023

2023–2024

2022–2026

2023–2026

2022–2026

2022

Onderwerp

we onderzoeken wat de inwoners van Texel willen op het 
gebied van de uitdagingen op het gebied van klimaat en 
energie, en welke rol speelt Texel hierin, door middel van 
een Texels burgerberaad. Gereed eind van deze raads-
periode.

oprichten van een vierjarig subsidiesfonds voor duurzame 
investeringen in woningen. Fonds wordt gevuld met
4 * € 500.000

herziening prestatieafspraken met Woontij inzake de 
verduurzaming van de woningen en op welke wijze kan 
dit ondersteund worden

extra inzet op de uitvoering van de transitievisie warmte, 
regionaal energie stratie 1.0 en Texel zelfvoorzienend en 
duurzaam. Ook met extra menskracht

we brengen de hoeveelheid huishoudelijk restafval op 
een realistische wijze naar beneden en gaan beter com-
municeren over het scheiden van afval

we gaan in gesprek met de toeristische verblijfsector over 
de verantwoordelijkheid in het beter scheiden van 
(bedrijfs) afval

7 Duurzaam, schoon en
innovatief

10

Fte

3

1

Middelen

€ 2.000.000
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7. Duurzaam, schoon en innovatief

Dit doen we al

Programma

7.7

7.8

7.9

Prioriteit

2023

2023

2022

Middelen FteOnderwerp

we koppelen de ambities op het gebied van circulaire 
economie aan het grondstoffenplan en de toekomst-
scenario's van de Bolder

we maken een plan voor klimaatadaptatieie in deze 
raadsperiode

we stellen het eiland beschikbaar voor initiatieven die 
bijdragen aan een zelfvoorzienend, zelfstandig en 
duurzaam eiland. We gebruiken daarbij de kennis van 
inwoners en ondernemers



Wat willen we bereiken?
We willen een toereikend en gevarieerd woningaanbod voor onze inwoners realiseren. Dat betekent met 
name meer sociale huur- en middenhuurwoningen. Bouwplannen realiseren kost tijd. Daarom moet ook 
ingezet worden op zeer snelle realisatie van een groot aantal tijdelijke woningen. Die kunnen door andere 
regelgeving sneller worden neergezet. We willen dat betaalbare huur- en koopwoningen ook in de toekomst 
betaalbaar blijven. Dit heeft voor ons hoge prioriteit. Daarnaast willen we halverwege deze raadsperiode 
weten wat de effecten van de huidige bouwplannen zijn op de Texelse woningmarkt, wat dan de nog 
resterende woningbehoefte is, en welk aanvullend bouwprogramma vervolgens in gang moet worden gezet. 
We willen ook duidelijkheid over andere instrumenten die de woningmarkt beïnvloeden, zoals de 
Huisvestingsverordening.

8 A. Goed wonen

12
Dit doen we al

Programma

8.1

8.2

8.3

8.4

Prioriteit

continu

2022

2023

2022

Middelen

€ 35.000

Onderwerp

bestaande woningbouwplannen die zijn opgenomen in 
het versnellingsprogramma woningbouw voeren we zo 
snel mogelijk uit

bij nieuwe plannen op gemeentegrond bouwen we uit-
sluitend sociale en middenhuur, en koopappartementen 
voor senioren, gericht op doorstroming, overige koopplan-
nen laten we over aan de markt. Eventueel tekorten op 
de grondexploitatie dekken we uit de algemene reserve

op snipperlocaties gemeentelijke grond wordt ruimte 
geboden aan kleinschalige CPO-projecten, mits (blijvend) 
betaalbaar

om goedkope koopwoningen voor toekomstige inwoners 
te behouden, werken we met langdurige anti-speculatie-
bedingen. We onderzoeken de mogelijkheden van het 
oprichten van een stichting of fonds waaraan deze wo-
ningen verplicht moeten worden terugverkkocht om ze 
betaalbaar voor Texel te houden

Fte

0,5
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8.A Goed wonen

Programma

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Prioriteit

2022

2023

2023

2024

2023

2024

2025

2025

2022

continue

continue

2024

Middelen

€ 55.000

€ 30.000

€ 20.000

Onderwerp

op gemeentegrond realiseren we op korte termijn een 
flexibele schil van 100 woningen voor 15-20 jaar, voor 
spoedzoekers, statushouders en jongeren

particuliere initiatieven ondersteunen we (vb haalbaar-
heidsonderzoeken), CPO initiatieven, splitsen van 
woningen, bouwen voor specifieke doelgroepen, knarren-
hoven of particuliere woningcoöperaties

we actualiseren de woonvisie in 2023, zodat in 2024 
gestart kan worden met de vervolgplannen

halverwege de raadsperiode hebben we in beeld of de 
huisvestingsverordening succesvol is in het beschermen 
van de Texelse woningmarkt

we maken een plan om doorstroming van senioren te 
bevorderen. Aandacht voor passende appartementen, 
waaronder mogelijk een fonds-stichting voor aan- en 
verkoop van woningen

onderzoek naar opties actieve grondaankoop ten behoeve 
van sociale woningbouw en seniorenwoningen

onderzoek naar de mogelijkheid om de tweede toeris-
tische bestemming van woningen af te halen

onderzoek naar de mogelijkheden om op bedrijven- en 
industrieterreinen kleinschalige bedrijfspanden te 
bouwen met mogelijkheid van bewoning door eigenaar

inzichtelijk communiceren over welk aantal woningen in 
de 'pijplijn' zitten, en wanneer ze gebouwd worden

realiseren van een concrete aanpak voor huisvesting van 
werknemers in essentiële beroepen

we stimuleren de bouw van woningen, waarbij starters 
gebruik kunnen maken van de gemeentelijke starters-
lening

ontwikkeling van de Groeneplaats fase 2, geen winkels of 
horeca, maar openbare voorzieningen en vooral betaal-
bare woningen

Fte
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8.A Goed wonen

Dit doen we al

Programma

8.17

8.18

8.19

8.20

Prioriteit

2023

2022

2025

MiddelenOnderwerp

we handhaven gericht en actief op overtredingen, illegale 
toeristische verhuur en delen daar boetes voor uit

mogelijkheden verkennen voor herontwikkeling van ge-
meentelijke gebouwen en hiervoor een maatschappelijke 
vastgoedstrategie maken

instrumenten onderzoeken die de gemeente heeft om te 
voorzien in de voorbereidingskosten voor tijdelijke huis-
vesting, om versnelling mogelijk te maken

overleg met de toeristische sector of de gemeente 
recreatiewoningen kan huren voor tijdelijke woningnood

Fte

1



8 B. Goede bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?
Wij willen de mobiliteit op Texel zo regelen dat het toeristisch autogebruik sterk wordt teruggedrongen en 
daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen. We willen dat irritatie vanwege het zoeken naar en gebruik 
van parkeerplaatsen met name in de bebouwde kom vermindert. Regels voor parkeren bij B&B's verscher-
pen we waar nodig en handhaven we. We willen autogebruik terugdringen en duidelijkheid over de vraag of 
upgraden van het openbaar vervoer hiervoor een goede oplossingsrichting is. We willen een eiland zijn 
waar fietsen veilig is en waar toeristen eerder de fiets pakken dan de auto. We willen dat het vervoer van 
en naar Texel per boot soepel blijft verlopen. Voor horecabezoekers moet het makkelijker zijn om op een 
praktische en veilige manier na sluitingstijd thuis te komen. We willen irritatie en gevoel van onveiligheid 
door verhuur en gebruik van funvoertuigen tot een minimum beperken. Met name in de bebouwde kom, 
maar ook op hotspots daarbuiten.

15
Dit doen we al

Programma

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

Prioriteit

2024

2023

2023

2024

2024

2024

Middelen

€ 50.000

€ 75.000

Onderwerp

versneld werken aan het uitvoeringsprogramma toeris-
tisch toekomstplan, versneld aan een mobiliteitsplan om 
de toerist te verleiden om de auto te laten staan bij de 
accommodatie

we weren auto's zoveel mogelijk uit de dorpskernen met 
direct betrokkenen

we voeren een digitaal parkeerverwijssysteem in voor 
auto's in Den Burg. We realiseren meer fietsparkeer-
plaatsen en een betere bewegwijzering daarvoor

we pakken de ontwikkeling van het Elemert-plangebied 
weer op

we onderzoeken of er aanvullend op de Texelhopper een 
pendeldienst met hop-on-hop off faciliteit kan zijn voor 
de toeristische routes

we verbeteren de toegang tot het openbaar vervoer, dus 
duidelijkheid over het gebruik van de OV-kaart

Fte



16

8.B. Goede bereikbaarheid

Programma

8.27

8.28

8.29

8.30

8.31

8.32

8.33

Prioriteit

2024

2024

2024

2025

2024

2024

2023

Middelen

€ 25.000

€ 50.000

Onderwerp

we zetten ons in voor terugkomst van de 'tussenbus' bij 
de halfuursdiensten van de veerboot

evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit 
en veiligheid

we zetten in op veilig nachtvervoer tussen de dorpen

we onderzoeken of er oriëntatiepunten (dynamische 
verlichting) bij kruisingen in het buitengebied kunnen 
komen, voor de veiligheid van fietsers op kruispunten

we onderzoeken de mogelijkheden/onmogelijkheden 
voor reguleren van verhuur en/of gebruik van funvoer-
tuigen. Met de mogelijkheid van een uitsterfregeling

we onderzoeken de mogelijkheden voor het instellen van 
verplichte routes voor het vrachtverkeer, om de dorpen en 
smalle wegen te ontzien. We monitoren ook het effect 
hiervan

we bespoedigen de vervanging van de TESO bruggen 
zoveel mogelijk. De vervanging van de aanlanding bij
't Horntje heeft de hoogste prioriteit

Fte

1


