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De POSTBOOT 
Met o.a. nieuws van uw 

Raadsleden 

en andere wetenswaardigheden 

van uw bestuur! 
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Beste leden van het ABV, 

 

We schrijven 29 april en de verkiezingen liggen al weer 7 

weken achter ons. 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft 

nieuwe raadsleden opgeleverd en tot mijn vreugde zie ik 

jonge mensen en vrouwen binnen de raad. 

Ook het ABV heeft een nieuwe fractievoorzitter. 

Gesteund door het vertrouwde gezicht en de kennis van 

Jan Stuivenga is Rob Bloem van start gegaan. 

 

Het ledenaantal van de ABV is gegroeid naar 35 leden, 

het hoogste aantal tot nu toe.  

Hierbij wil ik u, als voorzitter van het ABV, hartelijk danken 

voor alle stemmen en voor het vertrouwen in het ABV. 

Dit geeft dat wij met vertrouwen de komende jaren ons 

gaan inzetten voor de partij. 

De vacature van secretaris is ingevuld door Miranda, 

hiermee is het bestuur weer compleet. 

Verder is het ABV toegetreden tot het UBO-register, een 

wettelijke verplichting voor verenigingen. 

Zoals u in de berichtgeving van lijst Fier heeft kunnen 

lezen, vinden er verkennende gesprekken plaats met het 

ABV. 

Onze fractievoorzitter, Rob Bloem, zal u, indien van toe-

passing, informeren over de mogelijke vorderingen. 

 

Op de website staan alle belangrijke data van de raads-

vergaderingen en de fractieoverleggen. 

Ik nodig u van harte uit om eens een fractievergadering bij 

te wonen, hiermee onze fractie te steunen en Jan en Rob  

van informatie te voorzien voor de volgende raads-
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vergadering. 

 

Wij hebben aangegeven dat wij voor deze vergadering 

graag gebruik willen maken van de vergaderruimte in het 

nieuwe Welzijnsgebouw in de Boswijk. 

 

U hoort van ons waar het volgende fractie overleg op 

19 mei plaats gaat vinden. 

Rest mij u allen goede dagen te wensen en misschien 

zien we elkaar op 04-05-2022 bij de dodenherdenking. 

Met vriendelijke groet, 

Hilde de Noord 

 

+ - + - + - + - + - + 

 

 

 

Ga voor meer data van Fractie- en 

 

Raadsvergaderingen 2022 naar onze 

 

website: 

 

www.algemeenbelangvlieland.nl 

 

 

 

http://www.algemeenbelangvlieland.nl/
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Terugblik raadsperiode 2018-2022, 

Algemeen Belang Vlieland 

van Jan Doeke Tammes. 

In de jaren voor 2018 heeft ondergetekende met een 

aantal dossiers zich vervoegd op de spreekuren van de 

Wethouder op de Maandagen. Uiteindelijk heeft dit bij mij 

geleid tot interesse in de lokale politiek, en uiteindelijk tot 

interne verkiezing tot lijsttrekker voor het ABV.  

De uitslag van die verkiezingen was voor het ABV niet 

sterk: er was geen plaats voor het ABV in een coalitie. 

De andere partijen: NLV en GroenWit verdeelden de buit. 

De eerste gesprekken in het oude gemeentehuis waar 

ondergetekende met de aftredende ABV Wethouder was, 

gaven dit aan. Een telefoontje of formele afzegging door 

de nieuwe coalitie-genoten heb ik niet gehoord of gemerkt. 

Dus wij naar de oppositie wat wij hebben opgepakt voor 

het welzijn van de Vlielander samenleving. 

Echte oppositie bleek een nieuw fenomeen in de raads-

zaal.  

De eerste raadsvergadering met de nieuwe samenstelling 

heeft deze fractievoorzitter aangehoord in een Hotel op 

Schiphol onderweg naar het Midden Oosten voor veilig-

heid, milieu en kwaliteit. Online vergaderen ontwikkelde 

zich tot wens; later is dankzij de Corona pandemie online 

vergaderen vaak toegepast.  

Bij thuiskomst werden de grote contrasten tussen de 

besluitvorming in de gemeenteraad en de zakelijkheid van 

de Internationale olie industrie duidelijk. De laatste ken-

merkt zich door wederzijds respect en informatie om een 

veilige werkomgeving te creëren en te handhaven. 

De Gemeentepolitiek ervoer ik anders. 
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In de zomer 2018 vertrok Lex, ons tweede ABV raadslid, 

wegens verhuizing. De vierde kandidaat op de ABV lijst, 

Jan Stuivenga verving hem. Een ervaren en gematigd 

ABV raadslid was hiermee terug. 

Het voorjaar van 2019 werd het zelfstandig optreden van 

Lijst Fier ervaren als positief en opende de weg naar 

transparantie. Een optreden in de raad met respect en 

overleg werd mogelijk.  

Een goed moment was het raad breed steunen van het 

plan Boswijk, waar bedragen groter dan de begroting mee 

zijn gemoeid. Een diepe wens van het ABV. 

Echter, later werd een goed voorbereide en aangenomen 

motie over het installeren van voorzieningen in de ELV 

woning voor crisis opvang door de Wethouder van 

GroenWit genegeerd; een gemiste kans.  

Een amendement, door ons ingediend om de eisen van 

werelderfgoed organisaties te verduidelijken naar de 

Programma’s Waddenzee werd ten tweede male door 

GroenWit aangeboden aan de raad en met een kleine 

wijziging in de tekst wel aangenomen. 

Goed stukje plagiaat, uiteindelijk heeft onze fractie toch 

voorgestemd.  

Overval tactiek was van toepassing op de voorgenomen 

en voorgekauwde leningen aan SRV. 

Zeer onverstandig: de resultaten van SRV bleken bij de 

laatste jaarrekening 2020 al negatief te zijn. 

Winstgevendheid is niet vanzelfsprekend. 

Frequent wordt de Raad gevraagd begrotingswijzigingen 

goed te keuren. Zogenaamde “belangrijke” organisaties 

blijven vragen om geld, terwijl hun toekomstperspectief 

vaak ongewis is. Zo werd en wordt bij initiatieven aan-

gegeven dat er meerdere sponsors zijn gevonden voor 
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een initiatief. 

Genoemde sponsors bestaan uit door de Gemeente 

gesteunde stichtingen of verenigingen, vaak hangend aan 

het financiële infuus. Gaat dit zo door, stevent onze 

Gemeente af op een financiële positie waar we niet willen 

zijn. De oppositie stond al buitenspel voordat de raads-

voorstellen zijn ingediend. 

Waarvoor hebben wij überhaupt nog een begroting ? 

De Waddensamenwerking is noodzakelijk voor ons 

bestuurlijk voortbestaan. Deze Waddensamenwerking 

levert voor ons meer vraagtekens dan antwoorden op, op 

Nationaal en Internationaal niveau. Tussen 2009 en 2019 

is volgens het Twijnstra en Gudde rapport nauwelijks iets 

bereikt en dat baart ons zorgen.  

Zoals gezegd: het Vlielander Raadswerk maakt een groot 

contrast duidelijk met het boze bedrijfsleven zoals de 

gedemoniseerde olie en gaswinning, waar Governance, 

Transparantie, Veiligheid en Respect de norm is. Al zou 

van deze 3 zaken maar een stukje worden geïntroduceerd 

in de Raad en Gemeentelijk functioneren, is ons Eiland 

spekkoper op bestuurlijk gebied. 

Aan de volgende raad geldt het advies: Ga uit het Ad-Hoc 

circuit. 

Vlieland is een eiland, maar geen geïsoleerd stukje 

Nederland. Wet- en Regelgeving vanuit andere overheden 

op alle niveaus maken hier deel van uit. Internationale 

afspraken zoals de Werelderfgoed status en Natura 2000 

aanwijzingen zijn waardevol voor de Vlieland promotie en 

het behoud van het Vlielander karakter in combinatie met 

het toerisme. 

Begrip hiervoor is een uitdaging voor ons allen.  



 
7 / Uitgave april-mei 2022 

De Vlielander politiek ontwikkelde geen bruikbare toe-

komstvisie voor 2050 zoals gewenst met de Omgevings-

wet. Gedocumenteerd bescherming van vermeende 

eigenbelangen woog nog steeds zwaarder. 

Er blijft werk aan de winkel voor het ABV, nu vertegen-

woordigd onder leiding van Rob Bloem als fractievoor-

zitter. Ik wens hem succes en zal ondersteuning blijven 

bieden zo vaak en lang als nodig. 

Dank U, 

Jan Doeke Tammes 

 

+ - + - + - + - + - + 

 

 

 

 

Komt u óók  

 

naar de Fractievergadering 

 

voorafgaande aan de 

 

Raadsvergadering? 
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Leden van het ABV, 
 

Dankzij “Kamp Wenters” kwam ik in 1968 voor het eerst 

op Vlieland. 

Sindsdien kwam ik vaak naar Vlieland om te genieten van 

alle moois dat Vlieland te bieden heeft. 

Ik heb mathematische fysica gestudeerd en mijn afstu-
deeronderzoek had betrekking op opwerveling van  
bodemsedimenten ten gevolge van de zeestroming in de 
Waddenzee. 
 
Ik heb 40 jaar gewerkt in onderwijs  
(wiskunde) en bedrijfsleven (ict),  
veelal in leidinggevende functies,  
altijd met aandacht voor de mens  
en diens ontwikkeling. 
Zodra ik evenwel de kans kreeg,  
reisde ik mijn hart achterna en ik  
woon sinds 2020 in ons dorp, op  
Vlieland. 
  
Samen met Jan Stuivenga zit ik, na de raadsverkiezingen 
van 16 maart 2022, namens het ABV in de gemeenteraad 
van Vlieland. We hebben bij de verkiezingen een goed 
resultaat geboekt, zowel in absolute aantallen als in 
percentage is het ABV gegroeid. Daar mogen wij met ons 
allen trots op zijn. Als partijlid is een van mijn doelen voor 
de komende jaren evenwel ABV verder te laten groeien en 
bij de verkiezingen van 2026 meer zetels voor jongere 
ABV-leden te behalen. 
  
Als jullie raadslid stel ik mij tot doel om alle goeds dat 
Vlieland de Vlielanders te bieden heeft te behouden, om 
samen verbeteringen te realiseren waar dat nodig is, om 
de kwaliteit van zorg, wonen, werk, sport en ontspanning 
op peil te houden, om natuur en milieu te beschermen, om 
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te borgen dat jong en oud zich thuis blijven voelen op 
Vlieland. Rust en ruimte, gemeenschapszin en geborgen-
heid zullen samen met de inhoud van ons partijprogram-
ma mijn koers bepalen. 
  
Ter voorbereiding van alle raadsvergaderingen, 
organiseert het ABV fractievergaderingen voor haar leden, 
om alle agendastukken te bespreken en om de mening 
alle aanwezige leden te horen. Ook leden die tot dusver 
deze vergaderingen niet hebben bezocht, roep ik op om 
aan te schuiven en deel te nemen aan het overleg. 
Daarnaast ben ik voornemens om (indien mogelijk in het 
gemeentehuis) een inloopspreekuur te organiseren, om 
burger en politiek nader tot elkaar te brengen. 

Al in de week direct na de raadsverkiezingen heeft een 
eerste informatieronde plaatsgevonden, die ertoe heeft 
geleid dat Lijst Fier en NLV, eind maart, onder leiding van 
Tom van Mourik formatiegesprekken zijn begonnen. Wij 
hebben aan de formateur aangegeven dat, mochten de 
gesprekken tussen Lijst Fier en NLV tot een akkoord 
leiden, ABV voornemens is op een constructieve wijze 
oppositie te willen voeren. 
Inmiddels weten we dat de formatiegesprekken zijn 
gestaakt en heeft Tom van Mourik zich als formateur 
teruggetrokken. We zijn terug bij ‘af’ en een periode van 
bezinning lijkt ons noodzakelijk. 
Na een tweede informatieronde zou een nieuwe formatie-
ronde gestart moeten worden. 
  
Hoewel ABV zich had neergelegd bij een rol in de 
oppositie, loopt de partij niet weg voor het nemen van 
verantwoordelijkheden. 
Het belang van Vlieland en de Vlielanders staat bij ABV 
immers voorop. 
Mocht ABV inderdaad betrokken worden bij coalitie-
besprekingen, gaan we de gesprekken met een positieve 
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en constructieve houding aan. En stel dat er een coalitie-
akkoord met ABV wordt gerealiseerd, dan willen we ook 
de partijen die niet direct betrokken zijn bij het nieuwe 
Collegeprogramma de mogelijkheid geven hun ideeën en 
initiatieven in te brengen, in het belang van het eiland en 
haar bevolking. 
  
Zowel in de huidige fase van coalitievorming, als daarna 
zijn de kernpunten en het programma van ABV voor mij 
leidend. Ik ben immers door jullie tot raadslid gekozen om 
jullie stem in de gemeenteraad te laten horen, om het 
leven voor de Vlielanders aantrekkelijker maken en om de 
jeugd van Vlieland een toekomst te bieden. 
  
Ik ben een trots raadslid namens het ABV en mijn motto is 
‘Lokaal Sociaal’. 
 

Rob Bloem, fractievoorzitter 

 

+ - + - + - + - + - + 

 

 

 

Heeft u een vraag voor onze 

Raadsleden? 

 

Stel ‘m op de Fractievergadering! 
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Nieuw lid, verkiesbaar gesteld voor de verkiezingen 

van 2022 / 2026 én secretaris . . . 

 

Mijn naam is Miranda Leppers en  

woon sinds 2006 met erg veel  

plezier op Vlieland. 

Tot mijn 17e heb ik in Apeldoorn  

gewoond en ben vanwege een  

vakantiebaantje op Vlieland  

terecht gekomen. Had het hier  

toen zo naar mijn zin dat ik niet  

meer weg wilde! Op Vlieland heb 

ik altijd in de horeca gewerkt maar  

werk nu sinds 2 jaar bij Paal 50,  

wat mij erg goed bevalt!  

Sinds begin van dit jaar ben ik lid van het ABV, waarna ik 
mij ook meteen verkiesbaar heb gesteld. 
Dit was voor mij een heel nieuwe en ook wel drukke 
ervaring. Maar ik denk dat we met z’n allen trots mogen 
zijn op het behaalde resultaat tijdens de verkiezingen! 
Ik ben dat in ieder geval wel! 
Ik zal mij dan ook met veel plezier blijven inzetten voor het 
ABV en sinds kort dus ook als secretaris, waarmee de 
vacature is ingevuld. 
 
Gelukkig kunnen we nu ook weer normaal vergaderen 
zonder alle maatregelen en hoop jullie dus snel een keer 
tegen te komen op één van onze vergaderingen! 
 
Groetjes, 
Miranda  
 
 

+ - + - + - + - + - + 
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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 ! 

 


