Advertentie
Ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma van Plaatselijk Belang Terschelling hebben de
leden zich tot op heden in meerderheid uitgesproken over de volgende punten:








Een veel voortvarender aanpak van de sociale woningbouw en betaalbare woningen voor
starters mede door de vele belemmeringen in de bouwregels te minimaliseren.
Het beheersbaar maken van de grote stroom toeristen. Terschelling moet geen groot pretpark
worden.
Een definitieve oplossing voor baai Dellewal nu het financieel en juridisch niet
waarschijnlijk is dat de de baai volledig onaangetast kan blijven. Er dienen in ieder geval
geen gestapelde recreatiewoningen te komen. Er wordt gekozen voor de minst slechte
oplossing: een relatief geringe uitbreiding van hotel Skylge waardoor het uitzicht op de baai
vanuit zee onaangetast blijft en de rest van de baai weer aan de eilanders komt.
Een muziekfestival bij Hee hoort niet thuis op Terschelling. De schade en overlast voor
bewoners, dieren en planten alsmede de hogere stikstofuitstoot wegen in geen enkel opzicht
op tegen de voor enkele eilander ondernemers eventuele winst. Bovendien is dit initiatief
met een opeenhoping van duizenden mensen juist in deze tijd van corona dreiging
onbegrijpelijk.
De inwoners van Terschelling niet alleen laten meepraten over problemen en oplossingen
die het hele eiland aangaan, maar ook laten meebeslissen.

Uiteraard zijn er nog veel meer zaken waarover de leden geraadpleegd zullen worden.
Als U zich vooralsnog in bovenstaande punten kunt vinden dan vragen wij U lid te worden van
Plaatselijk Belang. Voor 17,50 euro per jaar kunt U er voor zorgen dat onze stem doorslaggevend
kan worden. Bovendien kunt U dan al op onze algemene ledenvergadering op 25 oktober as. in
de Stoek te Hoorn mee doen aan de bespreking over het andere wel en wee van ons eiland.
Meld U aan als lid bij............ met vermelding van ….......en door overschrijving van 17,50 euro op
rekening........

