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Elke stem

Voorwoord

Twee van de drie mensen ging
de vorige raadsverkiezingen
op Vlieland naar de stembus.
Ten opzichte van de landelijke
opkomst is dit bovengemiddeld,
maar zou het niet nog hoger
moeten zijn?
Juist bij gemeenteraadsverkiezingen kunnen we kiezen
voor volksvertegenwoordigers die
het dichtst bij ons staan.
Precies dán gaat het om
onderwerpen die ons persoonlijk
raken en de omgeving waarin
wij leven. Woningbouw, (jeugd)
zorg, onderwijs, vervoer, sport en
recreatie zijn allemaal belangrijke
bouwstenen voor een bloeiende
samenleving.
Onze gekozen raadsleden zetten
zich allemaal in om, vanuit hún
visie, Vlieland leefbaar te houden.
Dat doen zij met passie en vanuit
verantwoordelijkheid voor de
inwoners van nu, maar ook voor
toekomstige generaties.

In deze krant kunt u lezen
wat hun plannen zijn voor
een nóg mooier, gezonder en
toekomstbestendig Vlieland.
Mijn oproep als burgemeester
is dan ook om deze krant goed
te lezen. Heeft u dan nog geen
keuze kunnen maken dan kunt
u meer verdieping vinden in de
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verkiezingsprogramma’s, op de
websites van de politieke partijen
of in een persoonlijk gesprek met
de kandidaat raadsleden. U zult
merken dat ze daar allemaal voor
openstaan. Zij doen hun werk
namelijk voor ons allemaal.
Het enige wat u hoeft te doen is
te onderzoeken wat u belangrijk
vindt voor Vlieland en te stemmen
op een partij die hier het beste
bij past. Het is een kleine moeite,
maar ontzettend belangrijk voor
een gezonde democratie. Ga na
wat u belangrijk vindt en laat uw
mening horen met een stem voor
uw toekomst.
Elke stem telt.

Michiel Schrier
burgemeester

2022

Stemmen,
hoe werkt
dat?
U krijgt een stempas

Uiterlijk woensdag 2 maart 2022
ontvangt u uw stempas. Heeft u
geen stempas ontvangen of bent
u uw stempas kwijt? Vraag dan
uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur
een nieuwe aan bij de gemeente.
Mocht u alsnog uw “oude” stempas
terugvinden dan kunt u daarmee
niet stemmen; dat kan alleen met de
nieuwe stempas.

U gaat naar het stembureau

Op 16 maart 2022 gaat u naar
het stembureau in sportcentrum
Flidunen. Dit kan tussen 7:30 en
21:00 uur. Neem uw stempas
en identiteitsbewijs (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs) mee! Het
identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar
verlopen zijn. U kunt ook vervroegd
stemmen op maandag 14 en dinsdag
15 maart, eveneens in Sportcentrum
Flidunen tussen 7:30 en 21:00 uur.

Kunt u niet zelf naar het
stembureau komen?

Als u niet naar het stembureau kunt
komen, kan iemand anders voor u
gaan stemmen. Vul de achterkant
van uw stempas in. Geef uw stempas
en een kopie van uw identiteitsbewijs
mee aan de kiezer die voor u gaat
stemmen.

In het stembureau

Bij het stembureau levert u uw
stempas in bij de voorzitter van
het stembureau. Ook laat u uw
identiteitsbewijs zien. De voorzitter
van het stembureau controleert
wie u bent en of u mag stemmen.
Na de controle krijgt u een

stembiljet waarop alle politieke
partijen staan die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezing.

U krijgt een stembiljet

Op het stembiljet staan alle lijsten
(politieke partijen) die meedoen aan
de verkiezing in de gemeente. Ook
staan hierop alle kandidaten op wie u
kunt stemmen.

In het stemhokje

Met het stembiljet gaat u een
stemhokje in. Dat doet u alleen.
Heeft u vanwege uw lichamelijke
gesteldheid hulp nodig bij het
stemmen? Dan mag er iemand mee
om u te helpen.

U kleurt één vakje rood

Kleur het rondje in voor de naam van
de persoon op wie u wilt stemmen.
U kunt het stembiljet ook leeg laten.
Dat heet blanco stemmen. U mag
zelf weten op wie u gaat stemmen
en u hoeft aan niemand bekend te
maken op wie u heeft gestemd.
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Ongeldige of blanco stem

Heeft u op het stembiljet meer witte
stipjes rood gemaakt of bijvoegingen
(tekst of tekeningen) geplaatst,
dan wordt het stembiljet ongeldig.
Als u zich bij het invullen heeft
vergist, geeft u het stembiljet aan de
voorzitter van het stembureau terug
en vraagt u een nieuw stembiljet.
De voorzitter geeft u eenmaal een
nieuw stembiljet. Na het invullen
vouwt u het stembiljet zo dicht dat uw
keuze niet zichtbaar is en doet u het
stembiljet in de stembus.
U stemt blanco door geen wit
stipje rood te maken en niet op het
stembiljet te schrijven of te tekenen.
U vouwt het onbeschreven stembiljet
dicht en stopt het in de stembus.
Schrijft u toch op het stembiljet? Dan
stemt u niet blanco, maar geldt uw
stem als ongeldig.

Stop het stembiljet in de
stembus.

U heeft uw stem uitgebracht.
Woensdagavond 16 maart vanaf
21.00 uur worden de stemmen
geteld. De uitslag vindt u op
de website van de gemeente.
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Vlielanders voor
Vlielanders

Lijsttrekker Dick Visser:
Met Nieuw Liberaal Vlieland hebben
we vier jaar geleden een nieuwe
en sterke partij neergezet als
opvolger van de VVD. Een partij die
opkomt voor de belangen van alle
Vlielanders, jong en oud.
Met onze brede achterban
bestaande uit zowel vertrouwde als
nieuwe gezichten en natuurlijk de
geroutineerde raadsleden hebben
we in de afgelopen decennia
grote uitdagingen opgepakt en
tot uitvoering gebracht. Denk
hierbij aan de Jutter, de Zeester
en Boswijk. Dit betekent niet dat
we achterover leunen maar het
motiveert ons om met nog meer lef
en doorzettingsvermogen nieuwe
uitdagingen aan te gaan.
Dit alles om wonen, werken en leven
op ons eiland te verbeteren en te
waarborgen. Kwalitatief goed wonen
en goede zorg en onderwijs zijn een
kernwaarde voor een levenslang
verblijf op Vlieland. En hier zullen wij
ons ook de komende jaren uitgebreid
voor inzetten.
Met een stem op NLV kiest u
voor het verder versterken van de
voorzieningen waarbij onze inwoners
voorop staan en hierbij ligt de focus
op de volgende punten:
• Woningbouw
• Verder verduurzamen met als
optie zelfvoorzienend
• Veiligheid op de wegen; gehele
dorp 30 km zone
• Parkeerprobleem oplossen
• Financieel een gezonde
gemeente blijven.

Speerpunten NLV:

Streven naar meer betaalbare sociale huurwoningen voor jongeren en
jonge gezinnen. We oriënteren ons op de mogelijkheden voor nieuwbouw,
Tiny houses, inbreilocaties en wellicht ontstaat er ook een mogelijkheid om
bestaande, grote panden op te delen in kleinere wooneenheden.
Op het gebied van onderwijs willen we de samenwerking zowel aan de wal
en op Terschelling intensiveren maar ook kijken naar de mogelijkheden die
De Jutter, ondernemers en instanties als Staatsbosbeheer kunnen bieden
om de kwaliteit te behouden en te verbeteren. Goed onderwijs zorgt voor
verankering van de jonge Vlielander en geeft nieuwe, benodigde inzichten
aan de Vlielandse samenleving.
Toerisme moet passen bij Vlieland en niet andersom. NLV vindt het belangrijk
dat voor de nieuwe toeristische visie iedereen wordt gehoord. Wij denken
dat het organiseren van een eiland brede discussie over de toekomst van
het toerisme nu van belang is. Een toeristische visie voor Vlielanders, door
Vlielanders.
Verkeersveiligheid en parkeren zijn belangrijke onderwerpen om aan
te pakken. Goed onderhoud van wegen en fietspaden, eventueel
snelheidsrestricties, het verduurzamen van het verkeer staat op onze agenda
evenals het ontwikkelen van parkeerplaatsen en voorzieningen om elektrisch
vervoer te stimuleren.
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website: www.nieuwliberaalvlieland.nl
contact: info@nieuwliberaalvlieland.nl
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GroenWit ziet
kansen in overvloed,
omdat jij ertoe doet!

Lijsttrekker Hedwig de Lang:
Wij stellen de mens centraal in
ons programma. We geven daarin
aan, hoe wij een goede Vlielander
samenleving zien en hoe we dit
willen bereiken. We hebben oog
voor de opgroeiende jeugd, voor de
werkenden en voor de ouderen op
ons eiland.
We willen een eiland, waar:
• de voorzieningen goed geregeld
zijn
• we zelf zoveel mogelijk energie
opwekken
• we een schone omgeving
hebben
• iedereen mee kan doen
De afgelopen vier jaar hebben we
met succes een college gevormd met
NLV. We hebben veel bereikt, maar
niet alles wat we wensten. Je moet
in de politiek ook geven en nemen,
samenwerken. Wij hebben laten zien
dat GroenWit dit kan en willen dit ook
graag voortzetten.
GroenWit staat ook voor: de
duisternis, de weidse ruimte, de
kwaliteit van de fietspaden, het
autoluwe karakter, kunst en cultuur,
het klimaat en nog veel meer!
Wonen en werken zijn op Vlieland
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Om hier te werken moet je hier wel
kunnen wonen. GroenWit wil de
mogelijkheid van digitaal werken
promoten, het toeristisch beleid
actualiseren en waar mogelijk
stimuleren van vaste contracten.
We onderzoeken waar ruimte is
voor woningbouw, bijvoorbeeld
de Noordzijde van de Willem de
Vlaminghweg, en hoe we voor
doorstroming kunnen zorgen.

Jeugd en scholing
GroenWit wil zich inzetten voor: ‘Integraal Kind Centrum’; gebruik van de
bibliotheek als ontmoetingsplek; vaste watertaxi met Terschelling voor
leerlingenvervoer. De boot verbindt! Zo behouden we de kwaliteit van ons
onderwijs en versterken het naar de toekomst.
We willen de jeugd actief betrekken bij het beleid van de gemeente en een
jeugdraad met kinderburgemeester in het leven roepen.
Zorg en Welzijn
Aandacht geven aan elkaar. Je ‘goed voelen’= ‘welzijn’! GroenWit wil er
voor zorgen dat jong en oud mee kan blijven doen op een prettige manier.
Belangrijk is aandacht voor eenzaamheid en armoedebestrijding. GroenWit
gaat voor een gedegen mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, zodat we de goede
zorg kunnen behouden.
Duurzaamheid is een breed begrip: eigen energie opwekken; minder en
schonere auto’s; circulaire economie. Een aantal punten waar GroenWit
zich op wil richten. We leveren een actieve bijdrage om de klimaatdoelen te
behalen.
Ontspanning
Bij ontspanning denkt de één aan sport, de ander aan cultuur en kunst.
Allemaal belangrijk! Daarom wil GroenWit dat de Nota Sport en Beweegbeleid
goed uitgevoerd wordt en de buurtsportcoach behouden. We willen een
sportstrippenkaart introduceren, zodat iedereen kan sporten. Bovendien
willen we dat het beheer van de Nicolaaskerk goed geregeld is. Het is
een belangrijk gebouw, zowel voor diensten, als voor culturele activiteiten.
Vlieland heeft daarnaast een eigen cultuur met tradities en gebruiken. Deze
willen we in ere houden. Maar we pleiten ook voor een nieuwe traditie: één
professionele vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling.
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website: www.groenwitvlie.nl
contact: fractie@groenwitvlie.nl
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Lokaal sociaal

Lijsttrekker Jan Doeke
Tammes:
Tijdens de laatste ledenvergadering
op 10 februari jongstleden werd
duidelijk dat er behoefte is aan nieuw
elan.
Met de hulp van onze jonge leden is
voor deze lay-out gekozen, Verder
blijft het ABV gewoon het ABV, zie
onze flyer.
De oudste en vertrouwde partij van
Vlieland.

Het ABV staat voor:
Behouden van Vlielander tradities
zoals opkleden en het behoud van
historisch medegebruik van Wad en
land, zoals pieren steken en
strandrijden.
Het herstellen van de balans tussen
enerzijds natuur, rust en ruimte, en
anderzijds het toerisme.
Betaalbaar wonen voor jong en
oud met een verplicht keurmerk
voor de woonveiligheid bij
personeelshuisvesting.
Goede zorg voor jong en oud op het
eiland.

Er ligt aan ‘t ruwe Noordzeestrand, beschermd door duinenrij
Een plekje grond in omtrek klein, gering ook van waardij………

Het in stand houden van goede sportvoorzieningen.
Het ondersteunen van de door de Jutter ingeslagen weg naar behoud van
voortgezet onderwijs op Vlieland.
Meer toezicht op handhaving parkeerbeleid.
Instandhouding en mogelijk uitbreiding van de verbinding tussen Vlieland en
Terschelling.
Extra sneldienst in de avonduren in de wintermaanden.
Toezien dat de resultaten van de enquête lokale democratie worden
opgevolgd.
Het verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld.
Meer diversiteit in bedrijvigheid.
website: www.algemeenbelangvlieland.nl
contact: hilde.abv@gmail.com
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Samen sterk

Lijsttrekker Henk Veerdig:
Samen het verschil maken
Dat is de kern van de ambities
van Lijst Fier en daaraan willen
we werken als nieuwe, groenliberale Vlielandse partij. Een partij
die opkomt voor de belangen van
alle eilanders, die mensen en
organisaties duurzaam aan elkaar
verbindt en waarbij iedereen welkom
is.
Trots
Dat mogen we zijn als inwoners van
het prachtige Vlieland. Op alles dat
we samen al voor elkaar hebben
gekregen. Denk bijvoorbeeld aan de
bouw van enkele tientallen woningen.
Aan de enorme kwaliteitsslag in de
verblijfs- en recreatiesector. En hoe
mooi is het dat de Vlielandse natuur
daarbij niet aan kwaliteit heeft
ingeboet. De balans tussen het
aantal gasten en de weldadige rust
op het eiland moeten we koesteren
en zo goed mogelijk blijven bewaken.
Goed onderwijs
Samen met de ondernemers en het
schoolbestuur gaan wij op zoek naar
verbreding van het onderwijsaanbod,
met mogelijk een dependance
van een hogeschool op Vlieland.
Ook promoten wij het muziek- en
bewegingsonderwijs en de kunst-,
cultuur- en natuureducatie.

Nieuw duurzaamheidsplan 2022-2030
Wij pleiten voor:
• huishoudelijk afval ondergronds inzamelen en gft-afval scheiden
• Wadden-breed investeren in een windturbinepark op zee
• een stevige subsidieregeling voor groene daken, zonnepanelen,
warmtepompen en isolatie.
Rol van de buurt- en sportcoach versterken
Iedereen moet de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Om in
gesprek te blijven met de jongeren, te weten wat hen beweegt en wat ze
wensen, speelt de buurt- en sportcoach een belangrijke rol.
Uitbreiden van het woningaanbod
Woonruimte heeft hoge prioriteit voor het verbeteren van de leefbaarheid op
Vlieland. Wij willen hier aan werken met maatwerk voor seizoenhuisvesting
en door het creëren van woonruimte op het bedrijventerrein.
Ondersteuning van kunst en cultuur
De culturele sector is noodzakelijk voor een gezonde maatschappij, waarin
mensen zowel geestelijk als economisch tot bloei kunnen komen. Ook in de
eilander economie is creativiteit een belangrijke factor. Vanuit de raad moet
die gesteund worden.

website: www.lijstfier.nl
contact: lijstfier@gmail.com
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Op wie kan ik stemmen?
Lijst 1

Lijst 2

Lijst 3

Lijst 4

1 Visser, P.D. (Dick) (m)
2 Hopman, P.A. (Nel) (v)
3 Witting, J.R. (Jan Roelof)
(m)
4 Joosse, W.J.C. (Willem) (m)
5 Moust, K. (Karla) (v)
6 Monas, I. (Ies) (m)
7 Houter, E.J. (Erik) (m)
8 Figee, M.S. (Max) (m)
9 Kriesch, A.A. (Arnold) (m)
10 Brouwer, O.G. (Olchert) (m)

1
2
3
4
5
6
7
8

1 Tammes, J.D. (Jan Doeke)
(m)
2 Stuivenga, J.A. (Jan) (m)
3 van Heeringen, M. (Martijn)
(m)
4 Bloem, R.J. (Rob) (m)
5 de Noord, H.J. (Hilde) (v)
6 Leppers, M. (Miranda) (v)
7 Tinga, J.T. (Janneke) (v)

1
2
3
4
5

de Lang, H.E.H. (Hedwig) (v)
Pelgrim, G.M. (Gerard) (m)
de Ruijter, E.A. (Elsje) (v)
Botjes, E. (Eef) (m)
Pelgrim, M. (Martha) (v)
den Ouden, J.E. (Jan) (m)
van Mil, M.M.T. (Pia) (v)
de Jong, C. (Cornelis) (m)

Veerdig, H.C. (Henk) (m)
Potiek, C.J.M. (Cees) (m)
Lanting, R.A. (Robert) (m)
Pieterse, I.M.D. (Iris) (v)
Schuuring, G.M. (Guido) (m)

Na de verkiezingen
Uitslagenavond

Na de sluiting van het stembureau worden de stemmen
geteld. De uitslag wordt door de burgemeester bekend
gemaakt tijdens de verkiezingsavond in Badhotel Bruin. U
bent daar vanaf 21:00 uur van harte welkom!

Afscheid vertrekkende raadsleden

In een ‘bijzondere’ raadsvergadering op dinsdag
29 maart 2022 wordt de rechtmatigheid van de
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld en vindt er
onderzoek plaats van de geloofsbrieven, gevolgd door
een besluit over toelating van nieuwe raadsleden.
Tijdens deze raadsvergadering in de raadzaal van
het gemeentehuis wordt ook afscheid genomen van
vertrekkende raadsleden.

Installatie gemeenteraadsleden

Een dag later, woensdag 30 maart 2022 staat de
installatie van nieuwe raadsleden op het programma.
De vergaderingen beginnen om 19:30 uur. Publiek is
welkom! Ook zijn de vergaderingen te volgen via een
livestream op de website van de gemeente Vlieland.
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