


Groen en Wit zijn de kleuren van Vlieland

De vlag van Vlieland met de kleuren groen en wit
is in de 16e en 17e eeuw al in gebruik geweest.
En al sinds de jaren 60 de kleur van het ABV!

De vlag bestaat uit twee gelijke horizontale banen,
de bovenste groen, de andere wit.

Over de keuze van de kleuren is een rijmpje:

“Groen is de helm, wit is het zand, 
dat zijn de kleuren van Vlieland”

Algemeen Belang Vlieland
Vlielands oudste lokale partij !
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Voor het ABV geldt slechts één belang: Uw belang. 
Het ABV is al sinds 1962 dé vertrouwde lokale partij die staat voor de 
belangen van alle inwoners van Vlieland. 
Het ABV heeft onafgebroken acht jaar lang bestuursverantwoordelijkheid 
gedragen.
En met het nodige succes!
Dat komt omdat het ABV altijd naar oplossingen zoekt die zijn afgestemd 
op de schaal van Vlieland en daardoor het beste tegemoet komt aan de 
behoeften van onze inwoners.
Natuurlijk is het streven van het ABV ernaar om ook de volgende              
raadsperiode weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen om zich 
daarmee opnieuw in te zetten voor de belangen van de inwoners van 
Vlieland.

Met uw steun kan het ABV dan blijven werken aan het versterken van 
de leefbaarheid van Vlieland en het behoud van een zelfstandige en                
financieel gezonde gemeente.

Waar staat het ABV voor.
Het ABV zet zich in voor een duurzame samenleving.
Een samenleving waarin onze inwoners zich thuis voelen, zich veilig     
voelen en zich geborgen voelen.
Een samenleving waarin onze inwoners een baan hebben, een huis            
hebben, een samenleving waarin goed onderwijs en zorg wordt geboden.
Een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar.
Dit zijn de kernwaarden van het ABV die onverminderd van kracht zijn.

Wij zijn niet alleen vóór Vlieland
WIJ ZIJN VLIELAND!



Betrokkenheid van inwoners bij het gemeentelijk beleid.
Vlieland staat bekend als het eiland van rust, ruimte en prachtige natuur.
Het ABV is van mening dat deze elementen in het belang van de                 
Vlielandse samenleving worden behouden en daarom betrokken worden 
bij het vormen van nieuw beleid.
Immers dit zijn de basiselementen waar Vlieland haar economisch            
bestaan aan dankt. 
Dat betekent dat bij het maken van keuzes die gevolgen hebben voor de 
inwoners van Vlieland, deze daar dan in een vroeg stadium bij worden 
betrokken.

Onze inwoners, onze zorg. 
Het ABV heeft zich altijd sterk gemaakt voor het behoud van de ouderen-
zorg op Vlieland.
Uitgangspunt van het ABV is dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig 
moeten kunnen blijven wonen. 
Als dat niet langer gaat is er een beschutte woonvorm met goede en    
liefdevolle verzorging.
Met inzet van het ABV is de Uiterton gekocht en is de ontwikkeling van 
een nieuwe woonzorgbuurt in volle gang. 
De betrokkenheid van de Vlielandse samenleving hierbij is een belangrijke 
voorwaarde.
Bovendien is er nu sprake van één zorgaanbieder waarbij ook de thuis-
zorg in prima handen is.
Persoonlijke aandacht en maatwerk behoren daarbij volgens het ABV    
altijd voorop te staan. 
De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is van onschatbare waarde.
Het ABV vindt dat deze mensen op de juiste ondersteuning van de           
gemeente moeten kunnen rekenen.
Welzijn krijgt tegenwoordig vanuit preventief oogpunt meer aandacht en 
is daardoor ook meer verbonden met de zorg. 
Welzijnswerk dient goed georganiseerd te zijn met een dienstverlenings-
aanbod dat voorziet in de behoeften van meerdere groepen ouderen.

De jeugd heeft de toekomst.
De Vlielandse samenleving mag zich gelukkig prijzen met een mooie 
school. 
Waar het echter werkelijk om gaat is het kwaliteitsniveau van het               
onderwijs dat aan de jeugd wordt geboden. Kwalitatief goed onderwijs 
vormt de basis voor de ontwikkeling en de toekomst van de Vlielandse 
jeugd. Stabiliteit en kwaliteit van het onderwijs is belangrijk omdat dat 



de voorwaarden zijn om goed onderwijs aan de kinderen van Vlieland te 
kunnen bieden. 
Bovendien kan het voor jonge gezinnen van de wal een motivatie zijn zich 
op Vlieland te vestigen. 
Voor de binnen de school gevestigde kinderopvang geldt hetzelfde als 
voor het onderwijs.
Kinderen hebben recht op een kwalitatief goede opvang en voorschoolse 
educatie.
Vanuit dit belang zal het ABV zowel de bestuurlijke als inhoudelijke         
ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Wonen op Vlieland. 
Voor het behoud van een vitale samenleving is het van belang een     
woningaanbod te kunnen bieden wat is afgestemd op zowel mensen met 
een laag- als met een middeninkomen.
Een woningaanbod in diverse prijsklassen voor permanente bewoning 
biedt de kans om Vlieland zogenaamd te verjongen, wat dan weer goed 
is voor de leefbaarheid. 
Bij toewijzing van een huurwoning dient rekening te worden gehouden 
met de specifieke Vlielandse situatie. 
Het ABV vindt dat op de locatie van de huidige Uiterton naast een        
aantal zorgwoningen tevens betaalbare huurwoningen gebouwd moeten       
worden voor de oudere generatie.
De locatie van de voormalige basisschool “De Zeester“ leent zich bij     
uitstek voor de bouw van huurwoningen in een betaalbare prijsklasse, 
mogelijk aangevuld met een aantal koopwoningen. 
Alles met de bedoeling dat inwoners op Vlieland kunnen blijven wonen. 
Bij aankoop van een nieuwbouwwoning moet een beding worden              
opgenomen gericht op het voorkomen van speculatie.
Het ABV meent dat met deze maatregelen de broodnodige doorstroming 
ontstaat op de woningmarkt wat goed is voor zowel de huidige inwoners 
als toekomstige inwoners van Vlieland. 
Het ABV acht verdere uitbreiding van woningen voor recreatief gebruik in 
de Dorpsstraat niet wenselijk.

Vlieland duurzaam.
De uitdaging van de 21ste eeuw is de overgang naar duurzaam                       
opgewekte energie.
Welke koers zetten we als Vlielandse samenleving uit om een bijdrage te 
leveren aan een schoner milieu. De basis is dat we er als samenleving in 
geloven om die bijdrage daadkrachtig te leveren.



Het ABV heeft er de afgelopen raadsperiode voor gezorgd dat er de       
nodige vooruitgang is geboekt.
Zo is de Energie Coöperatie Vlieland op initiatief van de ABV-wethouder 
tot stand gekomen en is de ontwikkeling van de zonneakker in volle gang.
Daarnaast is het initiatief genomen om in een aantal bijeenkomsten met 
de inwoners van Vlieland tot een realistische doelstelling te komen die 
leidt tot een duurzaam Vlieland. 
In gezamenlijkheid is gekozen voor een CO2 vrij Vlieland in 2020 met als 
stip op de horizon een uiteindelijk energieneutraal Vlieland.
Om dit te realiseren is een uit 20 projecten bestaand uitvoeringsprogram-
ma opgesteld. 
De wijze waarop dit programma tot stand is gekomen vormt een goed 
voorbeeld van burgerparticipatie en vormt voor het ABV een uitdaging 
om ook in een volgende raadsperiode bestuursverantwoordelijkheid te 
nemen voor de verdere uitvoering van dit programma.

De Vlielander economie.
Recreatie en toerisme zijn verreweg de belangrijkste dragers van de    
Vlielander economie en daarmee belangrijk voor de werkgelegenheid.
Het ABV heeft zich altijd sterk gemaakt voor het versterken van de      
werkgelegenheid in deze sector en zal dat ook graag in een volgende 
raadsperiode blijven doen.
Het ABV vindt dat de gemeente daarin een regisserende en stimulerende 
rol kan vervullen, maar daarbij mag ook van andere (markt)partijen een 
bijdrage worden verwacht. 
Een verdere groei van het toerisme zal wat het ABV betreft vooral gevon-
den moeten worden in seizoensverbreding met de nadruk op kwaliteit en 
minder op kwantiteit.
Het ontwikkelen van nieuwe vormen van economie die goed zijn voor de 
werkgelegenheid vormt voor het ABV een interessante uitdaging.
Er zijn kansen op het gebied van de energietransitie, de zorg en                      
gezondheidstoerisme.
De ontwikkeling van nieuwe voedselproducten zoals mossel- en oester-
teelt en zilte groenteteelt, bieden tevens kansen. 
Dergelijke innovaties behoren volgens het ABV  mede door de gemeente 
gestimuleerd en gefaciliteerd te worden.

Sport is voor iedereen. 
Sport is meer dan bewegen alleen. 
Sport vormt een belangrijk onderdeel voor de vorming van jeugd en       
ondersteunt een actieve leefstijl van ouderen. 



Het gaat de ontwikkeling tegen van overgewicht en bevorderd bovendien 
de leerprestaties.
Dat is de reden dat het ABV zich inzet voor de breedtesport en daarmee 
voor de instandhouding van sportcentrum Flidunen. Ter stimulering van 
buitensporten verdient het recreatieveld een kwaliteitsimpuls.
Het ABV vindt dat sporten betaalbaar behoort te zijn voor iedereen.

Verkeer en Vervoer.
Het almaar groeiende autoverkeer op het eiland heeft de aandacht van 
het ABV. want Vlieland heeft een naam hoog te houden: autoluw. Daar 
komen de toeristen voor. 
Het afgeven van ontheffingen voor met name zakelijk autoverkeer             
behoort meer terughoudend te zijn. Dat is mogelijk door aan ontheffingen 
(weer) de regel te verbinden dat er alleen tussen de veerbootterminal en 
de werkplek gereden mag worden. De periode van ontheffing dient te 
worden bekort.
Het ABV vindt dat er moet worden gestreefd naar het verduurzamen van 
het vervoer op Vlieland.
Het heeft de voorkeur van het ABV dat het zakelijk vervoer in de Dorpstraat 
elektrisch gaat gebeuren. Hoewel er al enige stappen in die richting zijn 
gezet dient er nog een stevige vooruitgang te worden gemaakt. 
Het ABV zal zich daar graag voor inzetten.

Cultuur.
Het ABV vindt dat iedereen in aanraking moet kunnen komen met kunst 
en cultuur. Een goed cultuuraanbod heeft bovendien een positief effect 
op de aantrekkingskracht van Vlieland.
Dat betekent dat het cultuuraanbod van Vlieland moet aansluiten bij de 
diverse doelgroepen.
Daarnaast behoort het cultuuraanbod een bijdrage te leveren aan andere 
maatschappelijke doelen, zoals de leefbaarheid en de economie.
Culturele instellingen die een beroep doen op financiële ondersteuning 
van de gemeente dienen met doelen te komen die daar een bijdrage aan 
kunnen leveren.
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  1. Jan Doeke Tammes

  2. Lex Vergnes

  3. Arie Jan van Ham

  4. Jan Stuivenga

  5.  Willem de Jong

  6. Henk Visser

  7. Sierd Visser

  8. Germ Veenstra

  9. Adèle Visser-Graaff

10. Ineke Visser-Postma


