De VVD kiest voor Vlieland, kiest u ook U voor de VVD?
Gep Schouwenburg-den Hartog: Ga recht door zee! Afspraak is afspraak! Dat geldt voor iedereen! Conflicten? Uitpraten!
Luister ook naar een andermans oordeel! Mensen moeten meer communiceren met elkaar! Ook zij die alleen zijn ‘snakken’
naar communicatie! Waardeer de goede dingen en geef mensen die goed doen ook eens
een pluim!
Annie Beiboer: Middelbaar onderwijs: Vlieland kan niet zonder!
Jan Houter: Bewaar, bescherm en gebruik ons cultuurgoed! Houdt eilandtradities in ere! Vergunningsvrij! Ondersteun het
eilander verenigingsleven!
Theo Oosterbaan: Zoals men wel weet op Vlieland is de sport voor mij heel belangrijk.
Daarom vind ik het ook goed dat de VVD staat voor de sport op Vlieland voor zowel de jeugd als de oudere.
Judith de Leng: De wereldeconomie maakt dat we steeds meer met ons eigen ik bezig zijn. Dat doet me erg veel verdriet!
Laten we op Vlieland wél met elkaar de schouders onder onze economie zetten en –zoals gebruikelijk- laten zien waar dit kleine
eiland groots in is!
Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Om deze
waarden gaat het bij de VVD, ook op Vlieland!
Okke Hoek: Als er voldoende passende woonruimte beschikbaar is, zullen meer jongeren zich definitief vestigen op het eiland
Jaap Figee: Één badgast maakt nog geen zomer!
Gerard van Merriënboer: Natura 2000 levert zijn beperkingen op voor de eilanders. Zoals wethouder Tom van Mourik echter
ruimte heeft gecreëerd en gekregen van de provincie Friesland in de structuurnota voor Vlieland, is ongeëvenaard. Petje af!
Jan Roelof Witting: De VVD wil beperking van het aantal sturende partijen in het waddengebied; de eilanders beheren de
wadden al sinds eeuwen en hebben dit gebied zo gemaakt.
Joop Lichtenberg: Ik wil mensen enthousiast maken over nieuwe vormen van groene energiewinning, zoals zonnepanelen,
zonneboilers en warmtepompen en ben daar zelf ook druk in aan het investeren. Enthousiast vanuit “milieu”overwegingen,
maar ook gewoon om de besparingen die je kunt behalen.
Dick Visser: Natuur is ons belangrijkste product maar tegelijk ook de grootste bedreiging voor leven en werken op ons eiland.
Zoeken naar oplossingen!
Tom van Mourik: Ik ben weer terug op Vlieland, lang geleden heb ik er een fantastische zomer gehad toen ik er als
vakantiekracht, 7 dagen per week, voor weinig geld, hard heb leren werken. Ik heb nu een andere baan, als wethouder vallen je
andere dingen op, maar veel dingen op het eiland zijn hetzelfde gebleven. Enerzijds Koninginnedag, een geweldig feest voor
het hele dorp. Anderzijds vier mei, de meest sfeervolle Dodenherdenking die ik ooit heb meegemaakt. Wat mooi om hier te
werken en je in te kunnen zetten voor het welzijn en welvaart van alle 1.130 Vlielanders!
Erik de Boer: Vrijheid!!!
Erik Houter: Wel of niet verkopen van huurhuizen? Ik vind dat hier een verstandige oplossing voor gevonden moet worden,
want dit heeft op de eilander gemeenschap veel invloed. Kortom, laten we capabele mensen kiezen in de raad, die dit soort
complexe vraagstukken op een zeer verantwoorde manier kunnen behandelen.
John & Helga Deen: “Koester “de Uiterton”! Voor elke Uiterton kamer een eigen balkon of uitgang! Bouw seniorenwoningen,
dit bevordert de doorstroming en woonruimte voor jongere gezinnen. Kom niet aan verworvenheden van de verenigingen en de
jeugd zoals de motorcrossbaan, de Vliering, het muziekonderwijs en de sport. Wij willen de jeugd toch “uit de kroeg houden”?
En bedenk: de ondernemers op Vlieland staan aan de basis van het eiland, steun hen waar mogelijk! En: Staatsbosbeheer heeft
ooit de door haar beheerde gronden gekregen, maak daar geen misbruik van!”
Froukje de Jong: Ze vliegen naar de maan, maar Vlie is v.v. met de auto in het weekend zeer slecht bereikbaar. Een dag op
familie- of ziekenbezoek gaat niet. Dit is niet meer van deze tijd!!

