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Inleiding
Terschelling is op allerlei plaatsen volop in beweging. Rijke tradities worden afgewisseld met mooie
nieuwe initiatieven. Zo is het altijd geweest en zo moet het blijven. Een levendige eilander
gemeenschap.
In dit programma nemen we u mee op ‘e riid langs enkele van die plaatsen. Op deze plaatsen zijn
ontwikkelingen gaande. Of ze zouden er kunnen komen. Ze zijn volgens sommigen gewenst en volgens
anderen juist niet.
Behoud van wat Terschelling eigen is en goede nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Dat is waar
eilander politiek over moet gaan. Plaatselijk Belang heeft daar een duidelijke visie op: ontwikkelingen
mogelijk maken waar het eiland beter van wordt. Niet alleen omdat het mogelijk is, maar omdat het
nodig is.
Inzichten en meningen verschillen vaak. Dat is goed. De wijsgeer Confusius zei drieduizend jaar
geleden al: “waar iedereen het eens is, heeft niemand voldoende nagedacht”.
Uit verschillen van inzicht ontstaat discussie. Dat is waar politiek over gaat. Hoe breng je verschillende
meningen bij elkaar. Hoe bedenk je oplossingen waar een meerderheid van de eilanders zich in kan
vinden. Maar ook, hoe neem je soms toch beslissingen die niet populair zijn. Want ook dat hoort bij
besturen.
Goede communicatie is van groot belang. Als dingen goed gaan, maar vooral ook als dingen fout gaan.
Of als ze anders gaan dan men hoopt of verwacht. Plaatselijk Belang staat voor openheid waar het kan
en vertrouwelijkheid als het moet. Voor een transparant en een consequent beleid.
Tijdens onze tocht over het eiland komen de belangrijkste zaken aan bod waar de gemeente(raad)
over te beslissen heeft.
We gaan op ’e riid. Gaat u mee?

West-Terschelling
West-Terschelling, ons grootste dorp. Plaats van het gemeentehuis
waar gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de ambtenaren
het eiland zo goed mogelijk proberen te besturen. Elke politieke
partij doet dat vanuit haar eigen visie. Aan het eind van onze tocht
over het eiland kent u de visie van Plaatselijk Belang op de toekomst
van Terschelling.
Bij het besturen van ons eiland is het belangrijk om als relatief kleine
gemeente de dienstverlening aan burgers op peil te houden. Hiervoor
is samenwerking noodzakelijk. Om de eigen identiteit als eiland
zoveel mogelijk te behouden wordt waar mogelijk samengewerkt met
de andere Waddeneilanden. Daarbij worden mogelijkheden als
vergaderen op afstand ingezet. Ook worden sommige taken gebundeld op één eiland. Om ook fysiek
samen te kunnen werken is er een gemeenschappelijk Waddenkantoor in Harlingen. PB wil deze
samenwerking behouden en waar nodig versterken.
De taken van de gemeente zijn de laatste jaren veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de
overheveling van taken op het gebied van (maatschappelijke) zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft
weliswaar taken overgedragen naar de gemeente, maar de bijbehorende gelden zijn maar gedeeltelijk
meegekomen. Dat betekent concreet dat de gemeente niet alleen verantwoordelijk is voor de
uitvoering van deze zorg, maar ook tegelijk er op moet gaan bezuinigen.
Voor de gemeente Terschelling is het daarmee een uitdaging de zorg voor groepen, zoals jeugd,
ouderen en mensen met een psychiatrische ziekte zo goed mogelijk in te laten vullen. PB vindt het
belangrijk dat mensen de zorg blijven krijgen die zij nodig hebben.
Het zelfde geldt voor hulpdiensten als brandweer, ambulance en SIGMA. In samenwerking met de
Veiligheids Regio Fryslân en Regionale Ambulance Voorziening moet de gemeente deze mensen
optimaal faciliteren.
West is ook de plaats waar de bezoekers van ons eiland aankomen. Met de haven is West een
belangrijk visitekaartje van het eiland. Die uitstraling willen we behouden, met goede en moderne
logistieke faciliteiten voor alle gebruikers. Dit geldt voor de veerhaven, maar natuurlijk ook voor
andere gedeelten van de
Een haven met moderne
haven, voor de Bruine Vloot en
logistieke faciliteiten en
de jachthaven. De komende 15
comfortabel in- en ontschepen
jaar geeft het masterplan voor
het havengebied hier richting
aan.
Belangrijk aandachtspunt blijft het vrachtverkeer van en naar het
haventerrein en de werkhaven. PB wil een open oog
houden voor mogelijke toekomstige oplossingen voor de verkeersproblemen op
de Willem Barentszkade en Burgemeester Van Heusdenweg.
Bewoners van oud West hebben al jaren problemen met parkeren. Ook eilanders
die met de boot mee willen of willen winkelen kunnen hun auto steeds vaker
moeilijk kwijt. De oorzaak van dit probleem is bekend. Op het haventerrein
blijven steeds meer en steeds vaker auto’s staan van mensen die geregeld naar
het eiland komen en van bedrijven aan
Parkeren haventerrein en oud West integraal
de wal. Het terrein voor lang parkeren op
regelen en langparkeerterrein beter benutten
Dellewal wordt nauwelijks gebruikt. Het
heeft een slordige uitstraling en wordt
slecht aangegeven. Ook de mogelijkheid om hier met openbaar vervoer naar en van de haven te reizen
ontbreekt nog steeds. PB wil dit nu snel opgelost hebben. Als dat nog nodig is kan daarna naar
aanvullende oplossingen worden gekeken.

Vervoer en Infrastructuur
Voor het vervoer van personen naar en van Terschelling heeft TSM van het
Rijk een concessie gekregen tot 2029. In de concessie staan de
voorwaarden waaraan TSM moet voldoen. Eén daarvan is het instellen van
klantenpanels en een Raad van Advies. Via deze organen hebben
gebruikers en belanghebbenden invloed op de werkwijze van TSM. PB
vindt een zo groot mogelijke betrokkenheid van gebruikers van cruciaal
belang en ziet dit als een
Optimale betrokkenheid gebruikers
blijvend aandachtspunt.
Goede dienstverlening
bij dienstverlening TSM
aan eilanders, maar zeker ook aan toeristen begint al
in Harlingen. PB wil in regelmatig overleg met de gemeente Harlingen, samen met de gemeente
Vlieland, oplossingen bedenken voor het optimaliseren van parkeren in Harlingen en het afhandelen
van bagage van eilandbezoekers.
Sinds 2017 rijden er elektrische en daarmee schone en stille bussen op het eiland. Arriva levert
daarmee een waardevolle bijdrage aan de duurzame ambitie van Terschelling.
De vertrektijden van de bussen naar de haven hangen in grote mate samen
met de aankomsttijden van de veerboten. Gevolg is dat de bussen minder
goed aansluiten op de vertrekkende veerboten. De bus komt regelmatig een
half uur en soms zelfs drie kwartier
Openbaar vervoer stimuleren,
voor vertrek van de boot aan op de
haven. Zeker regelmatige reizigers
bussen sluiten beter aan op
kiezen daarom meestal voor de
vertrekkende boot
auto en niet voor de bus als vervoermiddel naar de boot. Bij
een toekomstige aanbesteding is dit een aandachtspunt.

Toeristenbelasting
Toeristenbelasting wordt ingezet om voorzieningen
Inning toeristenbelasting veranderen:
voor toeristen te realiseren en onderhouden. Veel
niet door logiesverstrekkers
voorzieningen op het eiland zijn groter en vragen
meer onderhoud doordat toeristen er ook gebruik
van maken. Bijvoorbeeld fietspaden, wegwijzers, strandovergangen, maar ook afvoer van extra afval,
of extra slijtage aan wegen. Toeristenbelasting moet geen melkkoe zijn, maar hoort kostendekkend te
zijn en te blijven. De inning vindt PB geen taak voor logiesverstrekkers. Er zijn andere en betere
manieren. Bijvoorbeeld door middel van een debetkaart, zoals op Norderney.

Wegen, fietspaden en verkeersveiligheid
Een gestage toename van zwaardere en bredere voertuigen vraagt om
Wegen en fietspaden
meer en dus kostbaarder onderhoud aan onze wegen. Ook het gevoel
veilig houden
van veiligheid van andere weggebruikers lijdt hier onder. Bredere
wegen die uitnodigen tot hoge snelheden horen niet thuis in het
landschap van Terschelling. De gemeente dient als wegbeheerder de grenzen aan te geven van wat
verantwoord is en wat niet.
Het sterk toegenomen aantal elektrische fietsen biedt de gebruikers veel voordeel. Andere gebruikers
van vooral fietspaden, ervaren soms ook nadelen. De kans op en de ernst van ongevallen in het
verkeer nemen exponentieel toe met het snelheidsverschil tussen weggebruikers. Er komen steeds
snellere elektrische fietsen, met snelheden van soms tegen de vijftig kilometer per uur. Alle gebruikers
moeten zich veilig kunnen blijven voelen op de fietspaden. Zo nodig moet de gemeente in
samenwerking met Staatsbosbeheer maatregelen nemen.

Politie
Terschelling heeft
behoefte aan een goed
bezet en bereikbaar
politiekorps. Dat betekent voldoende ruime openingstijden van het politiebureau, maar ook voldoende
politiemensen die plaatselijk goed bekend zijn. De inzet van verhoudingsgewijs veel Waddenpoolers
heeft vooral op het laatste niet altijd een positieve invloed. De gemeente blijft zich, binnen de
mogelijkheden, inzetten voor verbetering van deze situatie.

Politie is goed bereikbaar en kent het eiland

Musea
Cultuurhistorisch museum Het Behouden Huys heeft
sinds kort de beschikking over vernieuwde huisvesting.
Ook het CNL heeft volop bestaansrecht en verdient
goede huisvesting. Dit kan op de huidige of een andere
locatie, zoals bijvoorbeeld de
Tonnenloods. Wordt voor een andere
CNL verdient goede huisvesting
locatie gekozen, dan kan op de huidige locatie en die van
de oude gemeentegarage, woningbouw plaatsvinden. PB is voor de bouw van seniorenappartementen
op deze plaats, die op loopafstand van de winkels in het centrum ligt.

Tonnenloods
De tonnenloods, ons industrieel erfgoed, biedt diverse
ontwikkelingsmogelijkheden. Er zijn de afgelopen jaren
verschillende plannen voorbij gekomen. De ontwikkeling daarvan is
nog niet van de grond gekomen. PB wil hierin stappen zetten en
streeft naar een goede invulling voor dit gebouw in de komende
vier jaar. Mogelijke relocatie van het CNL dient hierbij te worden
bekeken. Daarnaast moet er creatief te worden gezocht naar
andere en aanvullende mogelijkheden. Er dient hierbij en in het
algemeen, nadrukkelijk aandacht te zijn voor initiatieven die het bestaande aanbod van
werkgelegenheid op het eiland kunnen verbreden.

De Stilen
Op West vinden we ook de Stilen. Ooit begonnen als “bejaardenhuis” is
de Stilen nu een modern en veelzijdig woonzorgcentrum. Het aanbod is
zeer divers, van zelfstandig met ondersteuning, groepswonen en
psychogeriatrie tot hospice
Zorgniveau Stilen op peil houden
voor verzorging in de
laatste levensfase. In de
keuken worden ook de maaltijden voor de maaltijdservice Tafeltje-DekJe bereid. Met dit brede aanbod vervult de Stilen een relevante
maatschappelijke rol.
PB vindt het belangrijk dat het aanbod van de Stilen ook in de toekomst op peil blijft en indien nodig
verder wordt verbreed.

Zwembad
Na jaren van zoeken naar een goede oplossing lijken de toekomst en
het onderhoud van het zwembad voor de komende tijd verzekerd. Een
kwalitatief goed zwembad blijft nu en in de toekomst nodig, voor
zwemlessen, voor bewegingsactiviteiten en voor recreatief zwemmen.
PB vindt dat de gemeente ook op de lange termijn hier een
instandhoudingsverplichting heeft.

Bedrijvigheid en economische ontwikkelingen
Wanneer we West verlaten ligt bij de Nieuwe Dijk het bedrijventerrein. Vele
ondernemingen hebben hier een plekje gevonden.
De economie van Terschelling is van belang voor voldoende werkgelegenheid.
Deze werkgelegenheid dient
Voldoende ruimte voor ondernemers
zoveel mogelijk met lokale
arbeidskrachten te worden
ingevuld. Veel bedrijven op Terschelling hebben, direct of indirect, belang bij
de komst van toeristen naar het eiland. De Rijksoverheid heeft ondertussen
(opnieuw) ingezien dat bedrijven die seizoensgebonden zijn niet altijd het jaar
rond rendabel zijn te exploiteren. Met een verklaring als seizoenbedrijf zijn er weer mogelijkheden om
werknemers in de stille periode in aanmerking te laten komen voor een uitkering.
Ook als het gaat om bijvoorbeeld aanbestedingen dient er aandacht te zijn voor behoud van
werkgelegenheid op het eiland. Eén van de mogelijkheden hiertoe is samenwerking tussen eilander
bedrijven bij aanbestedingen. Zo kan worden voorkomen dat onnodig werk en kapitaal wegvloeit naar
de wal. De gemeente zou hier een stimulerende rol in moeten vervullen.
PB staat voor ruimte voor ondernemers, als motor van de eilander economie en werkgelegenheid,
zodat zij hun bedrijf zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Uiteraard wel binnen de geldende kaders.

Datacommunicatie
Voor zowel bedrijven als particulieren is betrouwbare en snelle datacommunicatie niet meer weg te
denken. Terschelling is al in de jaren negentig van de vorige eeuw via glasvezel
verbonden met de wal. Uitrol van glasvezel naar wijkkasten en verder naar huizen
en bedrijven is echter nooit gebeurd. De mogelijkheden van de bestaande
netwerken worden tot het technische uiterste opgerekt. De toename van
dataverkeer en de
noodzakelijke hogere
Glasvezel voor bedrijven en particulieren
snelheid er van vraagt
om aansluiting van huizen en bedrijven op het glasvezelnetwerk. De gemeente moet in samenwerking
met de provincie zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Hee
Bij Hee wil men een veld voorzien van zonnecollectoren. Dit is een volgende stap in
de transitie van fossiele naar duurzame energie op Terschelling.

Duurzame energievoorziening
Het is een illusie te verwachten dat Terschelling op de huidige wijze in 2020 zelfvoorzienend is op het
gebied van energie. Dat zal met louter zonnepanelen of getijdenenergie niet
lukken. Volledig duurzaam is echter wel haalbaar.
Naast zonne- en getijdenenergie kan windenergie een belangrijke rol spelen.
Windmolens, bijvoorbeeld op zee, kunnen
worden “geadopteerd”. Daarmee kan voor
Wind als bron van energie
een redelijke prijs aan de energiebehoefte van Terschelling
worden voldaan op een duurzame manier.
PB vindt verder dat particuliere initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie ruimhartig
moeten worden beoordeeld. Creatief denken is daarbij nodig. Zo bieden oplossingen als het gebruik
van in afmetingen steeds kleiner wordende accu’s voor opslag van stroom, evenals teruglevering aan
het net, perspectief voor de toekomst.

Horp, Kaard, Baaiduinen en Kinnum
Boerenbedrijven
Hier en op andere plaatsen op het eiland bevonden zich vroeger meerdere
boerenbedrijven. In de afgelopen decennia is dit aantal verminderd.
Een aantal bedrijven is de biologische weg op gegaan, terwijl andere hebben
gekozen voor een meer traditionele en grootschaliger bedrijfsvoering. PB wil
boeren niet voorschrijven hoe zij hun bedrijf moeten voeren. Elke boer doet dat
met kennis van zaken op de manier waarvan hij of zij vindt dat die goed is.
PB vindt behoud van de karakteristieke open polder, met alleen nu en dan een
eendenkooi, belangrijk. Als biotoop voor
Open polder voor alle
weidevogels met reliëf, flora en fauna.
Maar ook als belangrijke grond voor de
boeren en de weidevogels
verschillende boerenbedrijven. Om al die waarden in stand te
houden is een goede samenwerking met alle boeren, als rentmeesters van de polder, van belang.
PB vindt verder dat er ruimte moet zijn voor kleinschalige bedrijven die hun eigen agrarische
producten verwerken en verkopen.

Midsland
Ondernemingen
Midsland is het tweede dorp van het eiland met veelal kleinschalige bedrijvigheid.
Flink wat bedrijven zijn gericht op toerisme, met relatief veel horecagelegenheden.
In de zomer worden deze laatste veel bezocht door jeugd van de grote
jeugdcampings. Van zowel politie als ondernemers wordt verwacht dat overlast
hierdoor voor bewoners binnen de perken blijft. De laatste jaren hebben
ondernemers en gemeente gezamenlijk geïnvesteerd in het inzetten van
beveiligingspersoneel, met een positief resultaat. De gemeente mag van de politie
verwachten dat ook die blijft investeren in voldoende personeel om overlast te voorkomen.

Maatschappelijke en gezondheidszorg
In Midsland staat het Dick van Schie Medisch Centrum. Naast (para)medische praktijken, vinden we
hier ook praktijken op het gebied van maatschappelijke zorg en geestelijke gezondheidszorg.
PB vindt dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van technische voorzieningen waarmee
op afstand door specialisten aan de wal kan worden meegekeken en gediagnosticeerd. Zo kan mensen
vaker een langdurige reis naar de wal worden bespaard.
Reizen naar de wal voor zorg
Met de nog steeds toenemende levensverwachting zijn
preventie en een gezonde levensstijl van groot belang, zowel
zoveel mogelijk beperken
voor senioren als voor jongeren. De gemeente dient hierbij
zoveel mogelijk te faciliteren. Het zou mooi zijn als
Ziektepreventie door gezonde leefstijl
Terschelling gaat behoren tot de zogeheten “Blue
Zones”, plaatsen op aarde waar bewoners gezond
oud worden.

Tradities
PB hecht aan het in stand houden van oude tradities en gewoonten. Waar nodig
moeten deze worden ondersteund.
Oranjefeesten, Meivuren, St. Jan,
In stand houden van tradities
Beestemerk, Burebier, strandrijden,
ze maken allemaal deel uit van de eilander cultuur.

Oerol
Met zijn vele bezoekers is Oerol niet meer weg te denken van Terschelling. Om ook voor de toekomst
deze locatie te kunnen gebruiken, wil Oerol de mogelijkheden om het Westerkeijn terrein aan te kopen
onderzoeken. PB steunt dit onderzoek.

Voorzieningen
De voor ontspanning en gezondheid belangrijke voorzieningen verdienen een goed onderkomen en
moeten ook voor mensen met een smalle beurs
Ook voor mensen met een smalle beurs
beschikbaar zijn. Om de betaalbaarheid te
behouden zijn sommige voorzieningen, zoals de
bibliotheek, in het verleden samengevoegd.
Ook op sportgebied is dit gebeurd. Zo spelen de voetballers van West
tegenwoordig op het sportveld in
Midsland. Voor het veld in Hoorn
Bestaande contracten respecteren
heeft AVV nog een contract tot
2022. PB wil dat dit contract gerespecteerd en indien nodig verlengd wordt.
Verder hebben zowel Hoorn, Midsland als West bij de scholen een sportzaal waar ook sporten in
verenigingsverband worden beoefend. In stand houden van dit soort voorzieningen vindt PB belangrijk
voor de leefbaarheid van ons eiland.

Onderwijs
In Midsland vinden we ook ’t Schylger Jouw, een vmbo school. Er tevens worden
lessen op het niveau van onderbouw havo en vwo aangeboden. In de bovenbouw
moet onderwijs aan de wal worden gevolgd. Het is praktisch onuitvoerbaar
gebleken dit op het eiland aan te bieden. Een directe vervolgstap op het eiland van
het middelbaar onderwijs naar het hoger beroepsonderwijs aan het Maritiem
Instituut Willem Barentsz is daarmee helaas niet meer mogelijk.
PB wil kijken of het mogelijk is op het eiland ook middelbaar
Zo lang mogelijk onderwijs
zeevaartonderwijs aan te bieden. Zo zou een doorgaande
thuis op Terschelling
studieweg op het eiland weer mogelijk worden.
De aansluiting met vervolgonderwijs aan de wal dient zo
optimaal mogelijk te zijn. Een overstap zou pas gemaakt te hoeven worden als het niet anders kan.
Een goede samenwerking met scholen als r.s.g.
Goede aansluiting op vervolgonderwijs
Simon Vestdijk in Harlingen is daarom van groot
belang. Indien nodig moet daarvoor ook worden
geïnvesteerd in voorzieningen zoals ICT.
Naast die aan het MIWB worden er geen beroepsopleidingen aangeboden op Terschelling.
Er zijn echter wel mogelijkheden voor
stages bij bedrijven op Terschelling. PB
Stagemogelijkheden stimuleren
ondersteunt initiatieven om deze
mogelijkheden uit te breiden.
Met het MIWB heeft Terschelling een hoogwaardige opleiding die goed uit de bus komt bij
onderzoeken. Regelmatig kiezen studenten na hun studie voor een vaste woonplek op het eiland. Niet
zelden leveren zij een maatschappelijke bijdrage in besturen van verenigingen, de politiek en andere
maatschappelijke functies. Daarmee levert deze opleiding Terschelling op meerdere fronten wat op. PB
staat dan ook voor behoud van dit instituut voor het eiland.

Striep
De afgelopen tijd heeft Striep vooral in de schijnwerpers gestaan door de discussie
over het “Mondriaanproject”. Dit is een kunstzinnig project voor kweldervorming in
het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Na veel discussie over dit project

wordt er nu onderzoek gedaan naar het mogelijke effect op het foerageergedrag van wadvogels.
PB is voor kwelderontwikkeling. Afstemming met de bevolking van Terschelling en respect voor natuur
en wadvogels is daarbij voorwaarde.

Landerum, Formerum, Lies, Hoorn en Oosterend
Deze dorpen zijn in het verleden vooral gebouwd
op strandwallen tussen slenken. Onder andere
door indijking zijn deze slenken verdwenen. Hun
vroegere plaats is veelal nog te herkennen in de
open plekken en soms verlagingen in het landschap tussen de
dorpen. Om deze karakteristieke eigenschappen van het eilander
landschap te bewaren dient er tussen de dorpen niet
Geen bebouwing tussen de dorpen
gebouwd te worden. Nieuwbouw moet in harmonie met
het karakter van de dorpen vorm krijgen.

De Buren en de burgers
De Buren spelen op Terschelling van oudsher een grote rol. Vroeger was vooral het verpachten van het
land een belangrijke taak. Tegenwoordig vervullen de Buren meer een sociaal-maatschappelijke rol
zoals bij de burenplicht. Deze unieke wijze van regelen van de uitvaart met hulp van de buren is,
evenals veel andere tradities, waardevol. PB staat voor behoud er van.
Een goed contact tussen de gemeente en de Buren is belangrijk. Niet alle inwoners van Terschelling
voelen zich echter door de Buren
vertegenwoordigd. PB vindt het belangrijk dat
Betrekken van Buren en burgers bij beleid
ook deze mensen goed geïnformeerd en
geraadpleegd worden bij de voorbereiding van onderwerpen die hen aangaan.

Wonen
Beschikbaarheid van voldoende woningen voor eilanders, vooral ook voor
jongeren, is een voortdurende bron van zorg. De huizenprijzen op Terschelling
behoren landelijk gezien tot het hogere segment. Daardoor is het voor
jongeren en in het algemeen voor mensen met een smallere beurs erg moeilijk
om op Terschelling een huis te kopen. Hetzelfde effect doet zich voor bij
huurwoningen, de huurprijzen liggen relatief hoog en stijgen gestaag.
Mogelijke oplossingen van deze woonproblematiek
Creatief huizen bouwen voor starters
vragen om creatief denken. Zo zouden betaalbare
woningen kunnen worden onttrokken aan de markt
van vraag en aanbod. Ook zouden “tiny houses” op een geschikte locatie wellicht een oplossing kunnen
zijn. Randvoorwaarden zouden in ieder geval moeten zijn dat deze huisjes niet boven de koopprijs
mogen worden verkocht en niet mogen worden verhuurd.
PB vindt dat in de Woonvisie nieuwe locaties voor woningen benoemd dienen te worden. Op West is
het voormalige KLU terrein zo’n locatie. Verder zijn er wellicht mogelijkheden langs de Douwe Totlaan
of in het voormalige internaat (Victoria).
Om oost is de laatste jaren weinig tot geen nieuwbouw gepleegd. Ook hier zijn jonge starters op zoek
zijn naar woonruimte. PB vindt het daarom hoog tijd dat ook om Oost mogelijkheden voor nieuwbouw
worden gecreëerd.
Nu de Veste het eiland wil verlaten moet de vraag beantwoord worden of het beheren van onze
voorraad sociale huurwoningen weer in handen moet komen van een corporatie van de wal. PB vindt
dat onderzocht moet worden of dit ook in eigen beheer kan.

Bedrijvigheid
Ook in deze dorpen vinden we verschillende vormen van bedrijvigheid. In Oosterend staat een
melkfabriek. Onderzocht wordt of die mogelijk in de toekomst de melk van alle boeren zou kunnen
verwerken.

Het strand
In de afgelopen jaren is het voor strandpaviljoens mogelijk gemaakt te
groeien en zodanig te bouwen dat de gebouwen het jaar rond kunnen blijven
staan en worden
geëxploiteerd.
Toiletgebouwen bij strandovergangen
PB vindt dat aansluitend
ook de overgangen een
verdere kwaliteitsimpuls verdienen. In navolging van andere Waddeneilanden
zouden hier goede toilet en douche voorzieningen moeten worden gecreëerd.

De Boschplaat
Behoud van het kenmerkende Terschellinger landschap met zijn variatie in de
natuur vindt PB belangrijk. Hetzelfde geldt voor de toegankelijkheid ervan, die
door de eilanders als groot goed wordt ervaren. Aan deze vrijheid om te
genieten van rust en ruimte dient wat PB betreft niet te worden getornd.

Flora en fauna beschermen, maar ons unieke landschap
toegankelijk houden, ook de Noordsvaarder, Grië en Boschplaat
Bij Paal 23 is onlangs het gerenoveerde Reddingshúske
herplaatst. Op de Grië wordt o.a. door drie lokale
bedrijven gewerkt aan het “Herstelplan van de Grië”.
Beide acties zijn tot stand gekomen op basis van
particulier initiatief en hebben brede waardering
gekregen, wat ook blijkt uit de verkregen subsidies.
PB steunt dergelijke initiatieven en vindt dat de gemeente hierbij waar mogelijk
op zijn minst een faciliterende rol moet spelen.

Tot besluit
We zijn aan het eind gekomen van onze op é riid over Terschelling. Op de Hoek omkijkend zien we de
zo vertrouwde herkenningspunten, de Sint Janskerk met de Sjouw, de Formerumer molen, de kerk van
Midsland, de zeevaartschool en natuurlijk de Brandaris. Dan kunnen we alleen maar concluderen, wat
is dit toch een prachtig eiland, ons eiland!
De kandidaten van Plaatselijk Belang willen zich de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor
alles wat Terschelling mooi maakt, voor alles wat Terschelling beter maakt, maar vooral ook voor u, de
bewoners van Terschelling. Want met elkaar maken we onze gemeenschap en ons eiland tot wat het is
en moet blijven: ons “jeaf Schylgerlân”.
Mogen we op uw steun rekenen? Stem dan op 21 maart Plaatselijk Belang Lijst 2
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