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“Vlielanders voor Vlielanders. Dit
is wat onze partij, Nieuw Liberaal
Vlieland wil zijn.
Een partij voor Vlielanders, die zich
bekommert om het welzijn van de
Vlielander en het eiland.”
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Vlielanders voor Vlielanders

Meedenken en meedoen van Vlielanders

Vlielanders voor Vlielanders. Dit is wat onze partij, Nieuw
Liberaal Vlieland wil zijn.

Voor de komende vier jaar zien wij het als een opdracht
om de Vlielanders nog meer te betrekken bij de politiek
op het eiland. Wij zijn begonnen met het uitbreiden van
de lijst en achterban van onze partij met, vooral ook
jonge Vlielanders.

Een partij voor Vlielanders, die zich bekommert om het
welzijn van de Vlielander en het eiland.
Onze speerpunten zijn er op gericht een leven lang
op Vlieland te kunnen wonen zonder gedwongen
te worden om uit te moeten wijken naar de wal voor
bijvoorbeeld onderwijs of basiszorg.
Wij zijn dé partij die de afgelopen vier jaar lef en
doorzettingsvermogen heeft getoond. Mede door
ons zijn grote projecten geïnitieerd en gerealiseerd.
Projecten die de kwaliteit van leven op het eiland
hebben verbeterd, zoals woningbouw op terrein
van de Zeester, de bouw van de Boswijk en het
multifunctionele schoolgebouw de Jutter.

Door het houden van thema-avonden willen we
proberen zoveel mogelijk mensen uit verschillende
lagen van de bevolking (leeftijd, gender, professie)
aan tafel te krijgen om mee te denken en te praten
over actuele onderwerpen. We voeden ons met
nieuwe inzichten en behoeften zodat we bij belangrijke
onderwerpen tot een zo breed mogelijk gedragen
mening komen. We weten zeker dat hiermee de
betrokkenheid van de Vlielander bevolking wordt
vergroot en dat het, soms ingewikkelde, politieke
proces voor een grotere groep mensen transparanter
en toegankelijker wordt.

Wat vinden wij belangrijk?

Woningtekort

In het kort: Bewoners van Vlieland krijgen van ons de
gelegenheid om mee te denken en mee te doen; het
woningtekort moet opgelost worden; er is blijvende
aandacht voor het breed onderwijsaanbod; er
komt meer aandacht voor de Vlielander jeugd; het
toerisme moet passen bij Vlieland en niet andersom;
de verkeersveiligheid op het eiland wordt aangepakt;
duurzaamheid moet ingepast worden in ons dagelijks
leven; Vlielands erfgoed moet bewaakt worden,
tradities behouden; en last but not least “onze” gezonde
financiële situatie dient te worden bewaakt.

We streven naar meer betaalbare sociale huurwoningen
voor jongeren en jonge gezinnen. Door het voltooien
van het plan Zeester en straks de Boswijk is er aardig
wat doorstroming op gang gekomen. Dat is echter niet
voldoende om juist de groepen waar we op moeten
bouwen een passende woning te bieden.

“Meedenken en
meedoen van
Vlielanders”
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We oriënteren ons op de mogelijkheden voor
nieuwbouw. Daarvoor liggen er kansen aan de
noordzijde van de Willem de Vlaminghweg. Dat is
echter niet zomaar gerealiseerd. Hiervoor zullen aardig
wat procedures doorlopen moeten worden. Een
uitdaging die we graag aangaan. Een andere oplossing
is het bouwen van Tiny houses en ook mogelijke
inbreilocaties houden onze permanente aandacht.
Denk hierbij aan de locatie van de oude bibliotheek/
Vliering en wellicht ontstaat er ook een mogelijkheid
om bestaande, grote panden op te delen in kleinere
wooneenheden. Tot slot blijven we oog houden voor de
ontwikkeling van het bedrijventerrein waar ook ideeën
leven over huisvesting.
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Onderwijs
De fusie met Openbaar Onderwijs Noord-Friesland
is bijna rond en zal per 1 augustus 2022 worden
gerealiseerd. Daarmee is het voortgezet onderwijs op
Vlieland gered. Het is wel van belang dat we aandacht
voor het onderwijs houden, in goed overleg met het
nieuwe schoolbestuur.
De kwaliteit van het onderwijs op Vlieland is in de
afgelopen jaren verhoogd. Dat moet behouden worden
en het liefst versterkt. Hierbij moeten we onderzoeken
of in samenwerking met RSG Simon Vestdijk in
Harlingen, de HAVO volledig en het VWO voor een deel
op Vlieland gevolgd kunnen worden. Op deze manier
zorgen we ervoor dat kinderen voor dat type onderwijs
niet naar de wal hoeven. Dit is van groot belang voor het
behoud van het onderwijs op Vlieland!

“De kwaliteit van het onderwijs
moet worden behouden en
het liefst versterkt.”
We willen realiseren dat de proef met de bootverbinding
van en naar Terschelling in een definitieve situatie wordt
omgezet. Hiermee kunnen we geschikt onderwijs voor
een deel van de kinderen blijven bieden. De uitstekende
samenwerking met de Skylger Jouw op Terschelling
kan dan worden voortgezet en geïntensiveerd. Hierdoor
kunnen in het steeds belangrijker wordende vmboonderwijs meer varianten worden aangeboden. De
aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs wordt
hier aanzienlijk door verbeterd. Een ander goed plan
is om leerlingen passende stages aan te bieden in de
zorg, de Horeca en bij bijvoorbeeld Staatbosbeheer
of cultuurinstellingen. Hiermee realiseren we ook een
stevige verankering van de jonge Vlielander op het
eiland. Iedereen zal het erover eens zijn dat we moeten
blijven streven naar een ononderbroken leerweg van
kinderopvang tot en met het voortgezet onderwijs. In
dat kader ondersteunen wij van harte het plan voor de
vestiging van de Vlieland Academy. Een mooie en zeer
nuttige uitbreiding van het onderwijsaanbod op Vlieland
en ook een goede invulling van de bestaande extra
ruimte in het schoolgebouw De Jutter.
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Aandacht voor de Vlielander Jeugd
Onze eigen jeugd is een speerpunt. Dit kan niet los
gezien worden van de totale sociale cohesie op het
eiland. We stimuleren en verwachten initiatieven van
verenigingen en bewoners en richten ons ook meer op
de inclusiviteit. Alle eilandbewoners – ook de tijdelijke
zoals (anderstalige) werknemers, ouderen en met name
jongeren worden betrokken bij evenementen, tradities
en besluitvorming.
Een cliché misschien maar we moeten serieus in
gesprek gaan met de jeugd. Het lijkt er op dat met
name de groep jongeren tussen de 14 en 18 jaar
tussen wal en schip valt. Weten wij wat zij willen? Ze
kunnen er zelf over nadenken, er aan meewerken,
een activiteitenprogramma bedenken. Dit alles met
gedeeltelijke begeleiding en niet te veel bemoeienis van
volwassenen.
Voor de jeugd – ook de plaatselijke jeugd – die in het
hoogseizoen een broodnodige bijdrage levert en werkt
op het eiland moet een uitlaatklep zijn. Een specifieke
uitgaansgelegenheid als De Stoep is vanwege leeftijd
restricties voor hen niet meer toegankelijk. We dienen
(spoedig) na te denken over een andere invulling. Naast
werken wil die groep jeugd vanzelfsprekend vooral ook
een leuke tijd beleven op ons eiland. Met als resultaat
dat zij in hun latere leven terugkomen als gast of zich
zelfs willen vestigen op ons mooie eiland.
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Toerisme moet passen bij Vlieland
en niet andersom
We zeggen het nog maar een keer, het toerisme op
Vlieland is onze belangrijkste bron van inkomsten. Het
zorgt voor werkgelegenheid en we kunnen er allerlei
voorzieningen mee in stand houden. Van groot belang
voor de bewoners van Vlieland. Maar het is meer dan
dat. Meer dan 70% van onze gasten wordt uiteindelijk
een vaste gast.
De Vlielanders zelf worden in alle enquêtes en
onderzoeken genoemd als een belangrijke reden om
terug te komen naar ons eiland. We worden gekenmerkt
als gastvrij, vriendelijk en no-nonsens. “Net als vroeger”
hoor je vaak. Dat is iets om trots op te zijn.
De laatste jaren, en met name de laatste twee die
gekenmerkt zijn door de coronamaatregelen, staat het
positieve gevoel van de Vlielanders over het toerisme
onder druk. De grote hoeveelheid gasten, de lengte
van het drukke seizoen en voor de ondernemers een
gebrek aan medewerkers zijn daar debet aan. Er is
terecht lang gestuurd op groei in aantallen en een
verlenging van het seizoen maar de kritiek neemt toe
en daardoor zullen we daar anders naar moeten gaan
kijken. We dienen dat samen met alle partijen te doen.
En dat kan! Dit jaar wordt de nieuwe toeristische visie
voor de komende 10 jaar opgesteld. NLV vindt het
belangrijk dat hiervoor iedereen wordt gehoord, zodat
ook in de toekomst het toerisme een vitaal onderdeel
blijft van de economie maar ook het welzijn van Vlieland.
Een eiland waar wij samen met onze gasten van kunnen
genieten. 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.

“We worden gekenmerkt
als gastvrij, vriendelijk en
no-nonsens. Dat is iets
om trots op te zijn.”
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Verkeer en verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid is voor iedereen op het eiland
uitermate belangrijk en dit nemen wij zeer serieus.
Goed onderhoud van wegen en fietspaden zijn hierbij
cruciaal.
De Kampweg wordt binnenkort onder handen
genomen. De wegbermen worden gerestaureerd,
waardoor de weg weer een stuk veiliger gaat zijn. Dit is
overigens een tijdelijke oplossing.
Voor de lange termijn moet er een toekomstvisie over
verkeersveiligheid - in brede zin – worden ontwikkeld.
Simpel is dat niet. Er zijn veel verschillende (ook
nieuwe) aspecten waar we rekening mee moeten
houden. Wanneer en hoe pleeg je onderhoud? Moet
de verkeerssnelheid worden aangepast? Is aanpassing
van wegen en fietspaden in verband met andersoortig
verkeer zoals bijvoorbeeld bakfietsen en elektrische
fietsen noodzakelijk? Allerlei vragen die een belangrijk
onderdeel zijn voor optimale verkeersveiligheid.
Het parkeren is inmiddels een probleem van formaat.
Wij willen kijken naar de mogelijkheid om betaalbare
parkeervoorzieningen in Harlingen te realiseren,
zodat het lonend is om de auto in Harlingen te laten
staan. Maar ook op het eiland gaan we kijken naar
mogelijkheden om meer parkeerplaatsen te realiseren.
Een mooi onderwerp om een thema-avond over te
organiseren. Daar horen wij graag van Vlielanders hoe
zij hier over denken en kunnen we met elkaar tot ideeën
en plannen komen.
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Duurzaamheid en ons dagelijks leven
Duurzaamheid is een veel gebruikte term op dit
moment. Iedereen begrijpt dat verduurzamen zinvol en
noodzakelijk is met het oog op de (nabije) toekomst.
Wij sluiten ons daarbij aan en houden daarbij oog voor
realiteit. Dit houdt in dat we verder streven naar het
verduurzamen van gebouwen en energievoorzieningen.
Een onderdeel van het huidige probleem op het gebied
van stroomvoorziening is het gebrek aan opslagruimte
voor de op te wekken energie. Meer gebruik van het
netwerk veroorzaakt dat we de infrastructuur om
stroom op het eiland te krijgen in de nabije toekomst
moeten aanpassen. Daarbij willen we doorpakken en
bekijken of we kunnen samenwerken met gedegen
partners om nieuwe mogelijkheden te benutten.
Verder volgen wij de ontwikkelingen van elektrificatie
van het vrachtverkeer (en personenvervoer) op de voet.
We willen in de pas blijven met die maatschappelijke
ontwikkelingen door het aantal laadpalen flink te
vergroten. Elektrisch rijden dient in de volle breedte
gestimuleerd te worden.

Kunst en Cultuur
Vlieland is een eiland met prachtige en unieke tradities.
Tradities die vanzelfsprekend behouden moeten
worden. We zullen dit waar mogelijk ondersteunen. Zo
is bijvoorbeeld de Nicolaas kerk naast een prachtig
monumentaal gebouw een plek die heel belangrijk
is in onze samenleving. In goed overleg met het
kerkbestuur probeert de gemeente de exploitatie van
het monumentale kerkgebouw te versterken. Naast de
oorspronkelijke functie als kerkgebouw moet er ruimte
en mogelijkheid blijven om in het gebouw culturele
en sociale evenementen te organiseren. Zo krijgt het
kerkgebouw een bredere functie voor de eilander
gemeenschap en kan er ook geld worden verdiend om
het onderhoud te bekostigen.
Cultuurhistorisch medegebruik, inmiddels een
gevestigde term voor tradities zoals het staand want
vissen of het strand rijden, is voor veel Vlielanders een
belangrijk onderwerp. Zonder de moderne inzichten
naast ons neer te leggen streven wij er hard naar om
deze verworvenheden te behouden.

“We investeren veel, maar
doordacht en met goed
doorgerekende plannen!”
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Financiën
Door het gedegen beleid dat we als NLV al vele jaren
voeren, staat onze gemeente er nog altijd financieel
goed voor. We investeren veel, maar doordacht en
met goed doorgerekende plannen! Dit beleid willen we
blijven ondersteunen.
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Dick Visser
(1960)

Nel Hopman
(1965)
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Geboren en getogen op Vlieland. Vanaf
1982 ondernemer, winkelier, aannemer
en slijter geweest. Al ruim 20 jaar
gemeenteraadslid, diverse stichtingen en
verenigingen bestuurd en in december
2019 Rients Hoekstra opgevolgd als
wethouder. Goede voorzieningen en een
gezellig sociaal cultureel leven op ons
eiland door een gezonde balans tussen
wonen, werken en economie.

In 2004 ben ik met mijn gezin naar
Vlieland gekomen en de winkel Vlieland
Maritiem geopend.
Vanaf 2006 actief in de politiek voor de
VVD, later overgegaan in NLV.
Politiek betrokken omdat ik graag mee wil
denken over beslissingen die het eiland
en zijn bewoners aangaan, gezien vanuit
de optiek van een vrouw.
Dit alles met gevoel en liefde voor het
eiland, dat qua karakter en uitstraling
moet blijven zoals het is!
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Jan Roelof Witting
(1962).

Willem Joosse
(1969)
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Sinds 2002 wonend en werkend voor
Rijkswaterstaat op Vlieland. Voor deze
periode heb ik 15 jaar als uitvoerder (weg
en waterbouw) op Vlieland gewerkt. Mijn
interesse in de politiek op Vlieland is
begonnen door de fijne samenwerking,
die ik heb mogen ervaren in de achterban
van de toenmalige VVD. Ik ben ervan
overtuigd dat we alleen door goede
samenwerking tot optimale resultaten
komen. De afgelopen jaren hebben we dit
ook laten zien met NLV.

Willem Joosse horecaondernemer en
sinds twee jaar ook raadslid op Vlieland.
Vlieland is al ruim 32 jaar mijn thuishaven.
Op het moment dat ik de eilanders
echt leerde kennen heb ik het eiland
in mijn hart gesloten. Vlieland is een
bloeiende leefgemeenschap waar gasten
graag op vakantie komen. Niet een
openluchtmuseum waar wij als figurant in
rondlopen. Om dit ook voor toekomstige
generaties te behouden is betrouwbaar
en nuchter bestuur nodig.
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Karla Moust
(1991)

Ies Monas
(1963)
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Een geboren Harlingse met al van jongs
af aan een groot hart voor het mooie
Vlieland en hier sinds 2018 woonachtig.
Met een frisse blik op de stand van zaken
draag ik graag mijn steentje bij aan het
behoud en positief ontwikkelen van
hetgeen belangrijk is voor het eiland en
haar, vooral jongere, bewoners. Dat ik
mij betrokken voel bij Vlieland en haar
tradities blijkt tot toe nu o.a. uit mijn
vrijwilligerswerk bij de Oranjevereniging
en deze betrokkenheid zet ik graag door
als lid van NLV.

In 2010 ben ik samen met Joyce (mijn
vrouw) op Vlieland komen wonen. Tot
2015 heb ik voor ING Bank gewerkt.
Daar heb ik meerdere rollen vervuld o.a.
projectmanager voor de samenvoeging
van Postbank en ING Bank. Vanaf
2015 ben ik een glazenwassers- en
schoonmaakbedrijf, Helder Vlieland,
begonnen op Vlieland. Waar mogelijk wil
ik mijn steentje bijdragen om Vlieland
leefbaar te houden voor de Vlielanders,
maar daarnaast ook de kwaliteit en
ontwikkeling van de economische
mogelijkheden en toerisme te bewaken.
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Max Figee
(1973)

Erik Houter
(1970)
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In 1984 zijn wij naar Vlieland verhuisd. Op
Vlieland heb ik in 1990 de MAVO afgerond
en in 1995 het CIOS in Heerenveen. Naast
mijn raadswerk ben ik vader van ons gezin
en eigenaar van Hotelletje de Veerman.
Veel Vlielanders hebben een uitgesproken
mening. Het is een groot goed dat je je
mening in alle vrijheid kunt verkondigen.
Bij het nemen van beslissingen heb
je te maken met meningen, regels,
maatschappelijke belangen en financiële
omstandigheden. Als je van mening bent
dat jouw mening Vlieland goed doet,
doe dan een stap in de richting van de
Vlielandse politiek.

De MAVO op Vlieland in 1986 afgerond
en tot mijn 24e gestudeerd op het
vaste land. Na een carrière als financieel
adviseur en vertegenwoordiger ben ik
in 2000 weer teruggekeerd op Vlieland.
Naast ondernemer heb ik diverse
bestuursfuncties bekleed. Voorzitter
van de OVV (10 jaar), raadslid (6 jaar),
MR VO Vlieland (2 jaar). Wat mij betreft
blijft de NLV zich inzetten voor behoud
van tradities, ondersteuning jonge
ondernemers, woongenot en leefklimaat
van (jonge) Vlielanders en een CO2
neutraal Vlieland.
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Arnold Kriesch
(1946)

Olchert Brouwer
(1949).
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Ik ben Arnold Kriesch. Op 9 maart
1946 geboren en daarna ook getogen
in Rotterdam. Na een werkzaam leven
als beroepsmilitair, ben ik na mijn
pensionering in 2000 verhuisd naar
Vlieland. Al eerder had ik van 1980 tot
en met 1983 op Vlieland gewoond en
op het toenmalig CSK gewerkt. Ik wist
dus wat mij te wachten stond toe ik in
2000 naar Vlieland verhuisde. Lid van de
gemeenteraad voor de VVD van 2002
tot 2006. Daarna tot nu toe voorzitter
VVD en daarna NLV.

Sinds 2004 woonachtig op Vlieland,
de eerste zeven jaar gecombineerd
met banen aan de wal (Den Haag,
Amsterdam). Ervaring als bestuurder/
toezichthouder in gezondheidszorg,
jeugdzorg en vooral onderwijs, van basis
tot en met hoger onderwijs. Nu voorzitter
van bestuur de Jutter. Eerder betrokken
bij Stichting Nicolaaskerk, die het
kerkgebouw een gebouw voor de hele
eilander gemeenschap wil maken. In de
eerste plaats liberaal, maar met zorg voor
de gemeenschap waar we allemaal deel
van uitmaken en verantwoordelijk voor
zijn. Daarom zet ik mij ook in voor
de eilander samenleving.
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Vergaderdata
Voorvergadering

Raadsvergadering

Januari

Woensdag
26-01-22 - 19:30

Maandag
31-01-22 - 19:30

Februari

Woensdag
23-02-22 - 19:30

Maandag
28-02-22 - 19:30

Maart

Dinsdag
29-03-22 - 19:30

Woensdag
30-03-22 - 19:30

- proces verkiezingen,
- geloofsbrieven/toelating
nieuwe raad,
- afscheid oude raad

- beëdiging nieuwe
raadsleden

April

Woensdag
20-04-22 - 19:30

Maandag
25-04-22 - 19:30

Mei

Woensdag
18-05-22 - 19:30

Maandag
23-05-22 - 19:30

Juni

Woensdag
15-06-22 - 19:30

Maandag
20-06-22 - 19:30

Juli

Woensdag
06-07-22 - 19:30

Maandag
11-07-22 - 19:30

September

Woensdag
07-09-22 - 19:30

Maandag
12-09-22 - 19:30

Oktober

Woensdag
05-10-22 - 19:30

Maandag
10-10-22 - 19:30

Oktober

Woensdag
26-10-22 - 19:30

Maandag (begrotingsraad)
31-10-22 - 16:00

November

Woensdag
16-11-22 - 19:30

Maandag
21-11-22 - 19:30

December

Woensdag
14-12-22 - 19:30

Maandag
19-12-22 - 19:30

De voorvergadering is een openbare vergadering waar iedereen die dat wil kan aanschuiven.
Het bestuur, de fractie en de achterban vergadert hier over de aanstaande raadsvergadering.
De agenda van deze raadsvergadering wordt hierbij als leidraad gehanteerd.
Een ieder aanwezig op de voorvergadering kan zijn/haar mening uiten over kwesties die op de
agenda staan, om zo tot een gezamenlijk standpunt te komen. Deze standpunten worden door één
van de raadsleden van de partij benoemd en onderbouwd tijdens de raadsvergadering.
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Beste Kiezer,
Waarom naar de stembus op 16 maart?
Omdat stemmen behalve een democratisch recht en een morele plicht
een kleine moeite is waar u als kiezer vier jaar profijt van heeft.
Wie stemt geeft volksvertegenwoordigers letterlijk een stem en
praat zo indirect vier jaar lang mee in de gemeenteraad.
Dat meepraten gaat over zaken die u als inwoner direct raken. Juist
omdat wij als kleine gemeente met korte lijnen werken, kunnen wij
daadwerkelijk het verschil maken in zaken als zorg, welzijn, wonen,
onderwijs, verkeersveiligheid etc. Kortom, alles wat we in ons
programma beschrijven.
Eigenlijk is er niets waarop de gemeenteraad geen invloed uit kan
oefenen, want de gemeenteraad bepaalt de koers. Het college
van burgemeester en wethouders voert uit wat de raad hen
opdraagt en heeft verantwoording af te leggen aan de gekozen
volksvertegenwoordigers. Door te gaan stemmen kunt u de
samenstelling van de raad beïnvloeden en op deze manier invloed
uitoefenen op een mooie toekomst van ons eiland.
Wij hopen dat u allen naar de stembus gaat op 16 maart, want
door u en voor u kunnen wij het verschil maken.
Vriendelijke groet,
De leden & achterban van NLV

16 maart 2022
Gemeenteraadsverkiezingen
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