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Festival Eilàn bliift
politieke spliitzwam
WEST-TERSC!'IELLING Festival Ei-
làn bliift een politieke splijt-
zwam op Terschelling. Dat bleek
tijdens de raadsvergadering van
gisteren.

Meer of minder evenementen?
Dat is op Terschelling de vraag
sinds de naderende komst van Ei-
làn, het meerdaagse festival bij
het Duinmeer van Hee.

De evenementenvisie die voor-
ligt moet de gemoederen sussen.
Hiermee krijgt de raad in de toe-
komst grip op welke festivals wéi
gewenst zijn, en welke niet.

Of dat ook gelukt is? Dat was
woensdag de vraag" Toch lag dat
niet aan de inhoud van de visie,
want die werd breed gedragen" In
stellingen als 'evenementen
moeten passen bij het DliA van
Terscheiling' kon iedereen zich
vinden.

Zo ging de discussie vooral
over de totstandkoming. De WD
noemde de jongeren. in de
enquète waren zij slecht verte-
genwoordigd. Was hun stern wel

,gehoord?
Ook zelfstandig raadslid |an

Smit stelde vraagtekens bii het
onderzoek. Dik 16oo geldige ant-
wóordformulieren zijn er. Maar
hoe zit het met de.ruim 3oo on-
geldige formulieren?

Samen Terschelling en Plaatse-
lijk Belang vielen over de beant-
woording van hun schrifteliike
vragen. Die waren ruim een
maand geleden ingediend. Waar-
om kregen ze pas -een uur voor de
rrergadering antwoord?

Vanuit B en W volgden excu-
ses. En verder: volgens wethou-
der |eltje Hoekstra blíift de
enquëte, ondanks onvolkomen-
heden, voldoende representatief
vnor alle eilanders.

Uiteindelijk stond het debat in
de schaduw van Eilàn. Reden
voor de PvdA om nog Ínaar eens
te stellen dat het eiland druk zat
is. En reden voor Samen Terschel-
iing om op te merken dat zelfs
Oerol ,,het eiiand is ontgroeid".
,,Het is een Amsterdams evene-
ment geworden."
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tijdens de raadsvergadering van
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Meer of minder evenementen?
Dat is op Terschelling de vraag
sinds de naderende komst van Ei-
làn, het meerdaagse festival bij
het Duinmeer van Hee.

De evenementenvisie die voor-
ligt moet de gemoederen sussen.
Hiermee krijgt de raad in de toe-
komst grip op welke festivals wél
gewenst zijn, en welke niet.

Of dat ook gelukt is? Dat was
woensdag de vraag" Toch lag dat
niet aan de inhoud van de visie,
want die werd breed gedragen" In
stellingen als 'evenementen
moeten passen bij het DNA van
Terscheiling' kon iedereen zich
vinden"

Zo ging de discussie l'ooral
over de totstandkomlng. De WD
noemde de jongeren. in de
enquète waren zij slecht verte-
genwoordigd. trl/as hun stern wel
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Smit stelde vraagtekens bii het
onderzoek. Dik 16oo geldige ant-
woordformulieren zijn er. Maar
hoe zit hei met de.ruim 3oo on-
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Samen Terschelling en Plaatse-
lijk Belang vielen over de beant-
woording van hun schrifteliike
vragen. Die waren ruim een
maand geleden ingediend. Waar-
om kregen ze pas -een uur voor de
rrergadering antwoord?

Vanuit B en W volgden excu-
ses. En verder: volgens wethou-
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voor alle eilanders.

Uiteindelijk stond het debat in
de schaduw van Eilàn. Reden
voor de PvdA om nog maar eens
te stellen dat het eiland druk zat
is" En reden voor Samen Terschel-
iing om op te merken dat zelfs
Oerol ,,het eiland is ontgroeid".
,,Het is een Amsterdams evene-
ment geworden."
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