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Inleiding
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Vlieland. Dit programma bevat geen uitputtende
opsomming van alle relevante onderwerpen. Het is een keuze van ons. Hieruit mag niet worden afgeleid dat
wat niet aan de orde komt onbelangrijk zou zijn. Wij presenteren u tevens de kieslijst van de VVD.
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Nadat u uw stem op 3 maart 2010 heeft uitgebracht, kiezen wij er uitdrukkelijk voor om onze mensen in de
volgorde van de kieslijst zitting te laten nemen in de Gemeenteraad. Met deze keuze zijn wij ervan overtuigd
een stevige fractie te kunnen leveren, daarbij ondersteund door een - in meerdere opzichten - ervaren
achterban.

Wethouder
Onze kandidaat voor het wethouderschap is Tom van Mourik. We zijn blij dat Van Mourik bereid is met ons de
verkiezingen in te gaan.
Met het aantrekken van een wethouderskandidaat van buiten de Vlielander
gemeenschap hebben we in 2007 veel expertise binnen gehaald en bovendien bereikt dat
bestuurlijke kwaliteit op Vlieland gewaarborgd bleef. Dit heeft de Vlielander
gemeenschap al veel goeds gebracht!
Indien overigens onze wethouder in de komende raadsperiode mocht ambiëren elders
aan het werk te gaan, dan is nu wel binnen de Vlielander VVD gelederen reeds voorzien in
zijn opvolging.

Terugblik
De VVD heeft een goede periode achter de rug. We namen deel aan het dagelijks bestuur van de gemeente en
er is de afgelopen periode veel bereikt.
De vernieuwing van de jachthaven springt daarbij natuurlijk het meeste in het oog; een groot en belangrijk
project dat de eilander economie nieuwe impulsen geeft. Maar een gratis uittreksel van het bevolkingsregister
als de bootpas verlengd moet worden, vinden we ook belangrijk. Het staat symbool voor de goede
dienstverlening die de gemeente aan onze inwoners moet bieden.
Voor de VVD is het belangrijk dat het wonen op een eiland onze inwoners geen nadelen oplevert en daar
zetten we ons voor in. We willen ook dat er respect en ruimte bestaat voor onze eigen gebruiken en tradities.
Daarom hebben we ons ingezet voor het opnieuw introduceren van het grote 1 mei vuur, het carbidschieten
en de sterrit.
Vlieland heeft een nieuwe Structuurvisie gekregen waarin een goede balans is gevonden tussen zorg voor de
natuur en de kenmerkende rust van ons eiland enerzijds en kansen voor het eiland anderzijds.
We laten ons niet ringeloren door regeltjes van de wal, maar we proberen er het beste van te maken in een
omgeving die waarschijnlijk de meeste regeltjes van heel Nederland kent. Dat is de uitdaging en daar gaan we
voor. Dat ligt ons als VVD gewoon ook het beste.
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Algemeen Bestuur
Speerpunten van de VVD zijn:
 Leefbare woon- en werkgemeenschap
 Minder gemeentelijke regels: deregulering
 Aandacht is vooral nodig voor uitvoering, beheer en onderhoud
 Politie-inzet volgt het gemeentelijke beleid
De VVD hecht er aan dat we ook in de toekomst ons eiland zelf blijven besturen. Dat wil zeggen dat we zelf
kunnen bepalen hoe we op Vlieland een leefbare woon- en werkgemeenschap in stand houden.
De belangrijkste taak van de gemeente is het inrichten en onderhouden van onze directe leefomgeving.
Samen bepalen we hoe onze omgeving er uit ziet. De gemeente moet genoeg geld voor onderhoud
vrijmaken en kan regels stellen. Voorbeelden daarvan zijn het bestemmingsplan en de Algemene Plaatselijke
Verordening. Soms worden regels door andere overheden opgelegd en is er voor de gemeente geen andere
taak dan het handhaven van die regels. Maar steeds is daarbij van belang dat we zelf, in de gemeenteraad, die
regels vaststellen en bepalen hoe die regels gehandhaafd worden. Veel zaken zijn al door andere overheden
geregeld, zodat gemeentelijke regels dubbelop zijn. De gemeente is aan vele Europese en rijksregels
gebonden. Veel beleidsvrijheid resteert er niet. Reden temeer om als gemeente in het algemeen onze
aandacht te richten op onze uitvoerende taken: op beheer en onderhoud en minder op het opstellen van
allerlei overbodige beleidsstukken.
De VVD wil, in samenspraak met de inwoners van Vlieland, de stofkam halen door de gemeentelijke regelbrij
en onnodige regels schrappen. Als voorbeelden uit de APV noemen we alvast: de exploitatievergunning, de
kapvergunning (die blijft alleen nodig voor monumentale bomen), de collectevergunning en de
evenementenvergunning voor kleinere evenementen.
Ook onze bestemmingsplannen moeten projectmatig en nadrukkelijk beoordeeld worden op overbodige of te
ingewikkelde regels. Een voorbeeld van een regel uit het bestemmingsplan die geschrapt kan worden, is: de
aanlegvergunning voor een terras in je eigen tuin. Ook het welstandstoezicht buiten het beschermde
dorpsgezicht kan sterk worden vereenvoudigd.
Veel gemeentelijke regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening en en andere gemeentelijke besluiten,
zoals verkeersbesluiten, kunnen alleen door de politie gehandhaafd worden. De VVD vindt het daarom van
groot belang dat er structureel en regelmatig bestuurlijk overleg is tussen de gemeente en politie en justitie.
Daarbij bepaalt het gemeentebestuur waar de prioriteit in de handhaving ligt.

Waddensamenwerking
De VVD vindt de bestuurlijke spaghetti in het Waddengebied
een probleem.
Vlieland is een zeer kleine gemeente. Dat heeft nadelen: niet voor alle taken kunnen specialistische
medewerkers worden aangetrokken. Maar misschien nog belangrijker: als superkleine gemeente vormen we
geen serieuze partij voor de Haagse Departementen, de vele Rijksdiensten (waaronder Staatsbosbeheer) en
de provinciale overheden die allemaal te veel over ons (de Waddeneilanden) te zeggen willen hebben.
Daarom vindt de VVD vergaande samenwerking met de gemeenten Texel, Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog van groot belang. Voor wat betreft het waddengebied doet Texel mee. Maar gemeentelijk
samenwerken gaat hen, op dit moment, net te ver.
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Bestuurlijke samenwerking van de Friese Waddeneilanden is een feit en de ambtelijke organisatie begint vorm
te krijgen. Hiervoor is het plan voor bestuurlijke samenwerking “ VAST op koers” (Vlieland, Ameland,
Schiermonnikoog en Terschelling) al vastgesteld. De aansturing gebeurt nu door het Eilander college en de
controle door de Eilanderraad. Het betrekken van TEXEL bij deze plannen blijft de voorkeur houden van de
VVD.
De zelfstandigheid van de gemeenten blijft belangrijk, maar de VVD is niet bang om stappen te ondernemen
die verder gaan.
De provinciegrens hoeft daarbij van ons geen beletsel te vormen en mag in de discussie worden betrokken. De
VVD vindt ook dat onderzocht moet kunnen worden of het Waddengebied niet beter een provincie-vrije zone
moet worden, bestuurd door de gemeenten en een programma-ministerie, naar analogie van de BES-eilanden
(Bonaire, St. Eustatius, Saba).

Openbare Orde en Veiligheid
De VVD is van mening dat de regionalisering van de brandweer de burger niet meer geld mag kosten. De
brandweer moet voldoende kunnen oefenen, ook in samenwerking met de KNRM.
Er moet jaarlijks overleg zijn tussen de politie en de gemeenteraad, waarbij de raad de prioriteiten bepaalt.

Verkeer en Vervoer
Vlieland, een autoluw eiland!
Dat staat voor de VVD niet ter discussie en moet zo blijven!
Een belangrijk toeristisch kenmerk van Vlieland is, naast de natuur, het autoluwe karakter. De VVD kiest
ervoor het autoluwe karakter verder te versterken. Het verkeersbeeld en de verkeersveiligheid worden voor
een belangrijk deel bepaald door het weggedrag van de verkeersdeelnemers.
De VVD meent dat een gedrags- en mentaliteitsverbetering op dit punt bij sommige automobilisten op z'n
plaats is. Een dergelijke gedragsverandering moet ondersteund worden met gemeentelijke maatregelen: met
name kan dan gedacht worden aan het intrekken van de afgegeven A- en B-ontheffingen.
De VVD vindt dat het parkeerverbod gunstig is voor het straatbeeld op Vlieland. Wel moeten er voldoende
parkeervoorzieningen worden gerealiseerd.
Gezien het autoluwe en rustige karakter van Vlieland vinden wij dat er gekeken moet worden naar de
mogelijkheid om, desnoods voor een deel van het eilander wagenpark, over te stappen op een andere manier
van aandrijving. De VVD staat daarom positief tegenover initiatieven die het gebruik van elektrische auto’s
bevorderen.
De VVD is van mening dat de bus- en taxidiensten bijdragen aan een compleet (toeristisch) vervoersproduct
en dat deze voorzieningen in stand moeten worden gehouden.

Economische zaken
De VVD is tegen een bovengemiddelde stijging van gemeentelijke belastingen

De gemeente Vlieland staat voor een grote opgave. Er komt een toekomstig tekort aan als gevolg van
landelijke bezuinigingen. Dat betekent dat er fors bezuinigd moet worden en/of dat de gemeentelijke
belastingen sterk verhoogd moeten worden. Uit alle onderzoeken blijkt dat de gemeentelijke lasten op
Vlieland al relatief hoog zijn.
De nadruk moet wat de VVD betreft dan ook liggen op het bezuinigen. Speerpunt voor de VVD is efficiency.
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De al eerder genoemde deregulering is wat ons betreft ook hier van belang: aan iedere regel die geschrapt
wordt, hoeft een medewerker van de gemeente geen tijd meer te besteden. Ook voor het op orde brengen
van de gemeentelijke financiën is samenwerking van groot belang. Samenwerken met de andere eilanden
zodat er minder werk dubbel (of 4 dubbel!) wordt gedaan. Maar ook meer samenwerken op Vlieland zelf:
tussen de scholen onderling of tussen de gemeente en de verschillende verenigingen en stichtingen,
enzovoorts.
Om een leefbare woongemeenschap in stand te houden zijn voorzieningen nodig. Op Vlieland staan die
voorzieningen ook altijd ten dienste van de ruim 200.000 gasten die ons eiland jaarlijks bezoeken. Als
belastingverhogingen noodzakelijk zijn om onze voorzieningen in stand te houden dan is een verhoging van
de toeristenbelasting voor de VVD bespreekbaar.

Onderwijs
De VVD streeft er naar om op Vlieland goed onderwijs in stand te houden en te
bevorderen. Onderwijs bedoelen we in de breedste zin van het woord: van kinderopvang
tot en met middelbaar onderwijs.
De VVD streeft naar kinderopvang onder één dak onder de professionele organisatorische paraplu van de
“brede school” (met inzet van vrijwillige
bestuursleden).
De huisvesting
onderwijs
= kennis
= kracht moet voldoen aan de eisen van deze
tijd.
Op zowel de basisschool als de middelbare school (VMBO) moeten ook de leerlingen met meer of minder
talenten dan gemiddeld, de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Hierdoor wordt een goede doorstroming
mogelijk, zowel in theorie als in praktijksituaties, naar vervolgopleidingen “aan de wal”. Onderwijshuisvesting
moet voldoen aan de eisen van deze tijd en geschikt zijn om individuele begeleiding te faciliteren.
De kwaliteit van het VMBO zit duidelijk in de lift. Hier is de VVD erg blij mee. Dit moeten we blijven stimuleren
en monitoren.
De VVD zal er alles aan doen om de Vlielandse ondernemers enthousiast te houden voor het bieden van
stageplekken.
Wel of niet een brede school?
De VVD staat voor een school die de leerlingen en de ouders alles biedt wat een kind nodig heeft om het
fundament te kunnen leggen voor het slagen in het latere leven en waardoor de jeugd zo lang mogelijk op
Vlieland terecht kan. Gezien de huidige huisvestingssituatie van de diverse scholen en kinderopvanglocaties
streeft de VVD ernaar om deze te verbeteren en waar mogelijk naar één locatie te brengen (de brede school).
In deze locatie kunnen ook andere functies worden ondergebracht. Dit biedt voordelen op organisatorisch vlak
en efficiency, waardoor geld kan overblijven voor andere verbeteringen. De brede school wordt daarmee een
brede voorziening voor ons allemaal.
Functies die, naast onderwijs, bijvoorbeeld in de locatie kunnen worden ondergebracht zijn:
- dorpshuis / verenigingsonderkomen
- jeugdhonk voor 14-17 jarigen
- bibliotheek (ook voor de school)
- buitenschoolse opvang
- muziekonderwijs

Economie, recreatie en toerisme
De VVD wil bij uitvoering c.q. afronding van het voorzieningenpakket aansluiten bij de
sterke punten die Vlieland nu al heeft: rust, ruimte, kleinschaligheid, persoonlijke
benadering van gasten en mogelijkheden om te onthaasten. Kortom: kwaliteit.
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Het grootste deel van de Vlielandse bevolking is afhankelijk van het toerisme. Het is daarom belangrijk dat
Vlieland een duidelijke positie heeft in de toeristische markt. Zodoende kunnen wij ons onderscheiden van
andere vakantiebestemmingen. Individuele ondernemers, maar ook het eiland als geheel, moeten zich
inspannen om de gast de keuze voor Vlieland te laten blijven maken. De VVD vindt het daarom van belang de
ontwikkeling van de wensen van gasten goed te blijven volgen. Wij pleiten voor één of andere vorm van een
regelmatig uitgevoerd behoeften- en belevingsonderzoek onder de gasten van Vlieland.
Voor een algemene economische lange-termijn-visie voor Vlieland wil de VVD nadrukkelijk aansluiten bij de
sterke punten die Vlieland nu al heeft: rust, ruimte, kleinschaligheid, persoonlijke benadering van gasten,
mogelijkheden om te onthaasten. Kortom: kwaliteit. Wij denken dat deze punten steeds schaarser worden in
de toeristische markt en dat het daarom bij uitstek de punten zijn waarop Vlieland zich kan profileren.
De VVD vindt een beperkte ontwikkeling van nieuwe vaste logiesaccommodatie gepast. Door het
erfpachtbeleid van Staatsbosbeheer dreigen sterke prijsstijgingen en leegstand van verblijfsrecreatieve
accommodaties. Daarnaast menen wij dat er bij onze gasten behoefte is aan een verblijfsmogelijkheid tussen
tentkamperen en een luxe recreatiewoning in. De VVD vindt het daarom noodzakelijk dat de exploitatie van
kampeerterrein Stortemelk wordt versterkt met eilandlodges.
Vlieland profileert zich verder als wandel- en fietseiland. De staat van onderhoud van onze fietspaden is echter
tamelijk slecht. Wij vinden dat op korte termijn de fietspaden hersteld moeten worden. De VVD kiest voor
bredere fietspaden met een duurzaam wegdek, die ook in de natte perioden goed gebruikt moeten kunnen
worden.
De veerboot behoort het visitekaartje voor Vlieland te zijn. Dit visitekaartje moet perfect geregeld zijn. Zo
moet er een zodanige planning zijn van de inzet van extra afvaarten dat onze gasten, die vaak over een aantal
dagen verdeeld aankomen, maar meestal voor een groot deel op de zondagmiddag weer willen vertrekken, op
een goede wijze terug naar Harlingen worden vervoerd. Ook voor “dagjes-mensen” moet een goed
vervoersaanbod beschikbaar zijn.
De VVD wil graag meer afvaarten in het weekend, zodat eilanders wat gemakkelijker een weekend “naar de
wal” kunnen gaan. Wij blijven wijzen op het belang van een goed convenantoverleg en op het concretiseren
van kwaliteitseisen bij het toewijzen van de veerdienstconcessie door de rijksoverheid.

Natuur
Leefbaarheid mag niet in het gedrang komen door Natura 2000.
De VVD hecht aan het behoud van de motorcrossbaan.
De eilander identiteit, met bijbehorende levensstijl en het respect daarvoor, moet een centraal thema zijn.
Wonen op het eiland met je eigen gewoonten en tradities moet mogelijk zijn zonder dat daarvoor vanaf de wal
beperkingen op worden gelegd. Hiermee wordt met name gedoeld op Natura 2000. De gemeente moet zich
actief inzetten om ervoor te zorgen dat Natura 2000 geen nutteloze beperkingen qua gebruik en
toegankelijkheid introduceert.
Natuur is één van de grootste kwaliteiten van ons eiland maar het mag de inwoners niet belemmeren in hun
normale handel en wandel.
De huidige kwaliteiten van het eiland zijn immers mede tot stand gekomen dankzij de inspanningen van
eilandbewoners! Dat wordt door de ecologen van de wal wel eens vergeten.
De VVD vindt daarom dat er aan het autorijden op het strand, het gebruik van de motorcrossbaan, het staande
wand vissen (netje zetten) of vissen met andere vormen van netten en de toegankelijkheid van de Vliehors en
andere natuurgebieden niet getornd mag worden, ook niet in het kader van Natura 2000.
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Het beheersplan Natura 2000, dat in 2010/2011 vastgesteld zal moeten worden, moet naast respect voor de
eilander levensstijl ook kansen bieden voor de economie van het eiland. Als ondernemers belemmerd worden
in hun bedrijfsvoering, dan zal daar door het rijk compensatie voor moeten worden geboden, anders zal de
VVD zich hiertegen verzetten.

Cultuur & Sport
De VVD wil zich bij het bevorderen van culturele activiteiten richten op de eigen inwoners.
Daarnaast moet het cultuurbeleid ook gericht zijn op het versterken van het toerisme.

Culturele activiteiten worden vooral georganiseerd door de verschillende Vlielandse verenigingen. Dus het is
belangrijk om deze (financieel) te steunen. Voorwaarde is dat ook particulieren deze verenigingen steunen.
De VVD is blij met particuliere initiatieven die goed zijn voor eilanders en goed zijn voor toeristen. Te denken
valt onder andere aan “Into The Great Wide Open”, “Podium Vlieland” en “Cultuur bij Kaarslicht”. Maar we
mogen ook trots zijn op de kleinere ondernemer die de Vlielanders plezier laten beleven aan het maken van
muziek.
Regelgeving mag al dit soort activiteiten niet belemmeren of verstikken.
Sport op Vlieland
Door de afgelegen ligging van Vlieland zijn er niet of nauwelijks mogelijkheden tot deelname aan wedstrijden
in competitie verband. Vooral in het winterseizoen organiseren verschillende verenigingen echter een
eilandercompetitie. Vlieland mag zich gelukkig prijzen dat er vele vrijwilligers zijn, die de jeugd op vele
manieren ondersteunen en motiveren om sportief bezig te zijn. De aanstelling en het enthousiasme van de
huidige sportleraar is tevens van groot belang voor de ontwikkeling van sportief Vlieland.
Op het eiland bevindt zich een volwaardige sportaccommodatie welke in beheer is bij de Stichting Flidunen.
Door het bestuur van de Stichting Flidunen worden jaarlijks een aantal evenementen georganiseerd
waaronder natuurlijk de zwemvierdaagse, een zwemmarathon en een beachvolleybaltoernooi. Een initiatief
vanuit het bestuur van VSV om clinics te organiseren voor diverse doelgroepen, wordt ook door de VVD van
harte ondersteund.
De VVD staat positief tegenover de subsidie, die ieder jaar wordt gereserveerd voor Stichting Flidunen en VSV.
Het zal altijd een probleem blijven om een exploitatie sluitend te krijgen op een gemeenschap van 1100
inwoners. Het is natuurlijk uniek dat eilanders contributie voor VSV betalen, en vervolgens actief deel kunnen
nemen aan álle sporten.
Naast het sportcomplex Flidunen liggen de tennisbanen van de Tennis Club Vlieland (TCV). Deze vereniging
heeft op een indrukwekkende wijze een fantastische accommodatie neergezet, waar menig eilander
tennisliefhebber trots op kan zijn. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door de inbreng van de VVD in het
College van B&W.
Om alle sportvelden en accommodaties te onderhouden is echter ook geld nodig. Veel onderhoud en
werkzaamheden worden al verricht door vrijwilligers. De VVD vindt ondersteuning van de gemeente op
materieel, personeel of financieel gebied noodzakelijk. Een voorbeeld is het voetbalveld. Functioneert de
drainage, moeten de doelpalen worden hersteld en moet de kleedruimte weer in ere hersteld worden?

Sociale voorzieningen & Maatschappelijke dienstverlening
De VVD wil zwaar inzetten op modernisering van de Uiterton. Ouderen moeten op
Vlieland de verzorging kunnen krijgen die ze nodig hebben. Moeten vertrekken naar de
wal vanwege gemis aan voorzieningen is voor de VVD geen optie!
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Het verzorgingstehuis “De Uiterton” op Vlieland is voor onze kleine gemeenschap zeer belangrijk. Wat is het
toch fijn dat een ieder op Vlieland kan blijven onder de veilige hoede van een gemotiveerd en warm team
verzorgers, dat assistentie krijgt van vele evenzo toegewijde vrijwilligers.
De VVD vindt dat er spoedig concreet gewerkt moet worden aan een betere huisvesting voor de bewoners en
aan de daarbij behorende voorzieningen. De VVD zet zich daar al voor in en zal er alles aan doen om dit binnen
afzienbare tijd gerealiseerd te krijgen. Er zal regelmatig overleg moeten worden gepleegd met de ANBO.
Ouder-wordend-Vlieland kan rekenen op de VVD!

Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting
Ook in de bebouwde kom moet er ruimte zijn voor recreatie (recreatief medegebruik). In het nieuwe
bestemmingplan moet daarom een balans worden gevonden tussen dit streven en het voorkomen dat
woonruimte niet meer voor eilander woningzoekenden beschikbaar is.
Want: De VVD wil dat meer Vlielanders betere huisvesting wordt geboden. Het Woonplan moet de komende
jaren geactualiseerd worden, waarbij de huisvesting voor ouderen en starters voorrang verdient. Dit wordt
mede bereikt door vernieuwing van de Uiterton, het wonen in de Uiterton wordt daarmee aantrekkelijker. Er
moet immers doorstroming worden gecreëerd in de bestaande huurvoorraad, mede door woningen toe te
voegen.
Staatsbosbeheer moet bereid zijn om overeenkomsten te sluiten over overdracht van grond en afstemming
van planning om woningbouw ten behoeve van de eilander woningzoekende mogelijk te maken.
Er moet een uitvoeringsplan op de Structuurvisie komen waarin een samenhangende visie op voorzieningen
wordt gekoppeld aan investeringen. Partijen zoals Staatsbosbeheer, LNV, Natura 2000, moeten hier hun
handtekening onder zetten, zodat er geen vertraging in de uitvoering plaatsvindt door procedureel
geharrewar of duikgedrag van partijen die hun verantwoordelijkheid niet durven nemen.
Staatsbosbeheer moet gronden die, bijvoorbeeld qua locatie of bestemming, niet aan de doelstelling van
Staatsbosbeheer voldoen, afstoten.
We vinden daarom dat het bedrijventerrein door Staatsbosbeheer moet worden overgedragen aan de
gemeente. Als dat lukt dan is een logische vervolgstap te proberen het terrein te verkopen aan de huidige
erfpachters. Dat biedt de kans om aan de verkoop voorwaarden te verrichten met betrekking tot het
gezamenlijk schoonhouden van het terrein en het verbieden van opslag buiten de gebouwen, gezamenlijke
energie inkoop en mogelijk andere te behalen voordelen. Het CSK dient overeenkomstig de huidige
vergunningen beschikbaar te blijven voor defensiedoeleinden. De VVD is van mening dat gebruik voor andere
doeleinden ook mogelijk dient te zijn.

Volksgezondheid & Milieu
De VVD vindt dat de dienstverlening qua ziekenvervoer via de lucht de komende periode niet mag
verslechteren. Het is diep triest dat een paar departementen in Den Haag al zo lang ruzie maken over de
bekostiging van de verplaatsing van de SAR helikopters van Leeuwarden naar Den Helder.
De VVD ondersteunt het aanbieden van specialistische hulp via de nieuwe huisartsenpraktijk, zodat eilanders
op Vlieland zelf geholpen worden, waar mogelijk wordt uitgebreid.
De VVD vindt dat de gemeente een jaarlijkse vrijwilligersdag moet organiseren waarbij mantelzorgers en
vrijwilligers van Uiterton, bibliotheek enzovoorts in het zonnetje worden gezet.
Duurzaamheid
In 2020 moet Vlieland energie-neutraal zijn (Het Ambitiemanifest).
Hiervoor is financiële hulp van de wal nodig. Vaak moet er zelf ook worden betaald. De gemeente moet
hiervoor geld uittrekken. Energiebesparingprojecten, waardoor inwoners minder energielasten hebben en die
bovendien goed zijn voor het milieu, hebben de voorrang.
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De VVD kiest voor Vlieland, kiest u voor de VVD?
De VVD vindt dat soepeler welstandsnormen gehanteerd moeten worden bij plaatsing van zonnepanelen,
zonneboilers, warmtepompen.
Het Duurzaam Energieteam wordt nieuw leven ingeblazen, ook als daarvoor van de wal geen middelen meer
voor beschikbaar worden gesteld. We moeten het met elkaar doen en dat gaat veel verder dan alleen het
gemeentelijk apparaat.
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