TEXEL
Opkomen voor wat kwetsbaar is

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte o

Ons programma in tien punten:
GroenLinks Texel wil:
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de Texelse jeugd in de schijnwerpers



een proef van uitkering naar
basisinkomen



meer zorg gerelateerd wonen op
Texel



goed onderwijs voor alle kinderen uit
alle dorpen



een toeristische druktemonitor



meer aandacht voor
jongerenhuisvesting



een duurzaamheidfonds



duurzaam landbouwbeleid



een ‘gastenraad’



een nationaal instituut voor
onderwaterarcheologie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022
Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]
In de Texelse samenleving gaat veel goed. Dat moeten we zo houden. GroenLinks Texel vindt dat er
nog wel wat te verbeteren valt. Soms een klein beetje, soms ook ingrijpend.
Dat is de kern van ons verkiezingsprogramma. In grote lijnen een voortzetting van onze koers van de
afgelopen jaren maar ook met voorstellen voor nieuw gemeentelijk beleid. Dit verkiezingsprogramma
is de leidraad voor onze nieuwe raadsfractie.
We staan voor deelname aan de Texelse samenleving door iedereen. We vinden het belangrijk dat de
gemeente meer en beter klantgericht gaat werken. Het komt nog te vaak voor dat Texelaars
'vanachter het loket en vanuit de geldstromen' worden geholpen. GroenLinks Texel vindt dat de vraag
van de Texelaar leidend moet zijn. GroenLinks Texel is wel realistisch. Soms gaat algemeen belang
vóór individueel belang.
GroenLinks Texel staat voor een betrouwbare samenlevingsgerichte en maatschappijbetrokken
politieke partij. De Texelse GroenLinksers staan voor wat kwetsbaar is, zowel voor mens als dier, als
voor natuur en landschap. Texelse GroenLinksers staan niet klagend en mopperend aan de kant, en
schreeuwen niet mee met de waan van de dag. We komen met concrete en haalbare oplossingen.
Meer duurzaamheid en een beter, schoner milieu. Natuurlijk, veel beleidsmaatregelen komen van de
landelijke overheid. GroenLinks Texel vindt dat de gemeente niet alleen een volgfunctie heeft maar
ook een voortrekkersfunctie. Als we ons eiland beter aan de volgende generaties willen doorgeven,
zullen we daar zelf nú iets aan moeten doen.
GroenLinks gelooft in vernieuwing. En dat niet als modeverschijnsel: GroenLinks is de partij die een
serieus alternatief biedt. Toekomstbestendig! Jesse Klaver draagt dit landelijk uit, wij doen dat op
Texel. Want ook ons mooie eiland is deel van de wereld, ook hier gaat een heleboel veranderen. We
willen nog veel sneller overgaan op duurzame energie, omdat het kan op Texel! Wij hebben immers
de meeste zon, de meeste wind, getijden, golven, etc. Wat GroenLinks Texel betreft blijft onze ambitie
hoog om zo snel mogelijk zelfvoorzienend en duurzaam te worden.

Om dit allemaal voor elkaar te kunnen krijgen, heeft
GroenLinks Texel uw steun nodig. Met uw stem op
21 maart 2018 kunt u die gedachte sterker laten
doorklinken in de Texelse politiek. Om samen meer
in te zetten op een duurzame toekomst, zowel voor
de bewoners als voor de plek waar wij wonen. Die
plek, dit eiland, onze gemeente, is er niet vooral voor
ondernemers of toeristen, maar in de eerste plaats
voor de Texelaars, voor álle Texelaars. Hun
welbevinden staat bij GroenLinks Texel voorop.
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Sociaal: arbeidsparticipatie, inkomen, ondersteuning en advies
Mensen zijn leidend, de overheid is dienend. Iedereen doet mee en de overheid faciliteert én financiert
de acties die daarvoor nodig zijn. Het scheppen van werkgelegenheid is geen (gemeentelijke)
overheidstaak, de zorg voor haar inwoners wel. De komende raadsperiode wordt een nauwe
samenwerking tot stand gebracht binnen het Sociaal Domein voor het ontwikkelen, verbeteren en
uitbreiden van zorg, werk en welzijn.
Arbeidsparticipatie
GroenLinks Texel wil dat inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering zo snel mogelijk zelf het heft
weer in handen krijgen. Scholing en begeleiding naar werk wordt door de gemeente gefaciliteerd. In
de tussentijd moet alles uit de kast worden gehaald om mensen die afhankelijk zijn van een uitkering
te ondersteunen. We heffen belastingen naar draagkracht en voeren een pro-actief
kwijtscheldingsbeleid. GroenLinks Texel gelooft niet in tegenprestaties voor uitkeringen. Vaak is er
sprake van meerdere problemen. GroenLinks Texel wil deze multi-problematiek met empathie
bestrijden en als individueel probleem benaderen.
Het Sociaal Team van de gemeente Texel is ondergebracht bij De Bolder. Iedereen die werk zoekt
moet de kans krijgen zich verder te ontwikkelen naar een betaalde baan. De Bolder was in de eerste
plaats een bedrijf waar personen werkten in een 'beschermde werksfeer'. Dit is vanwege landelijke
beleidskeuzes helaas niet meer mogelijk. De Bolder moet nu de instelling worden die alle
werkzoekenden begeleidt op weg naar werk en werkgevers ondersteunt bij het inpassen van
personeel, zodat zij onafhankelijk worden van een uitkering. GroenLinks Texel vindt het belangrijk
binnen deze ontwikkeling structureel te evalueren of in deze ontwikkeling aanpassing of bijsturing
nodig is.
Basisinkomen
Op diverse plaatsen in de wereld, ook in Nederland, worden experimenten gedaan met het
basisinkomen. Het wegnemen van de verplichting om te solliciteren en overbodige papierwinkels leidt
tot minder stress en een betere gezondheid. Bij het basisinkomen staan keuzevrijheid, waardering en
ontplooiing voor de ontvangers voorop. GroenLinks Texel pleit voor een onderzoek naar de
haalbaarheid van zo’n initiatief op Texel.
Ondersteuning en advies
GroenLinks Texel pleit voor een – niet gemeentelijk – sociaaljuridisch loket dat makkelijk toegankelijk
is. Waar inwoners met hun vragen terecht kunnen en waar zij direct en onafhankelijk ondersteuning en
advies krijgen.

Zorg: jeugd, kwaliteit van leven, mantelzorg
GroenLinks Texel hecht veel belang aan preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Initiatieven op
het gebied van preventie d.m.v. voorlichting en activiteiten die de gezondheid bevorderen moeten
laagdrempelig zijn.
Jeugd
Het belang van de Texelse jeugd dient de komende raadsperiode in de schijnwerpers te worden
gezet, mede gezien de uitkomsten van allerlei onderzoeken in de afgelopen jaren. Kinderen die
opgroeien in armoede verdienen ook extra aandacht en niet alleen in financiële zin. Preventie
gebaseerd op het IJslandse model moet verkend worden om vervolgens de meest effectieve
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beschermende maatregelen tegen (excessief) middelengebruik in te zetten. Daar hoort ook bij een
actieve rol van de GGD NH op het gebied van voorlichting over alcohol, drugs en seks op scholen en
tijdens festivals.
Kwaliteit van leven
Het gaat bij het ontwikkelen van zorgbeleid vooral om het optimaliseren van de kwaliteit van leven.
Met het aanbieden van hulp moet er met de zorgvrager gesproken worden over zijn of haar zorgwens.
De zorgvrager bepaalt daarbij zelf wat hem of haar kan helpen om de situatie zo optimaal mogelijk te
maken. Het doel is dat de zorgvrager kan leven op de manier die hij/zij plezierig vindt en doen wat
hij/zij belangrijk vindt. GroenLinks Texel pleit voor extra geld als de gewenste kwaliteit dat nodig
maakt.
De benodigde zorg en begeleiding wordt zoveel mogelijk
gegeven op Texel. GroenLinks Texel wil meer ruimte en geld
voor zorg gerelateerd wonen voor ouderen. Het streven moet zijn
om ouderen op het eiland intramurale (bijvoorbeeld verpleeghuis)
zorg te bieden, dichtbij familie en een eventuele partner.
(Huwelijks)partners mogen hierbij niet gescheiden worden.

Mantelzorg
Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op ondersteuning om overbelasting te voorkomen.
Desgewenst en indien mogelijk maken we er een vorm van betaalde arbeid van.

Onderwijs: goed georganiseerd en van hoge kwaliteit
De afgelopen jaren is er een sterke daling geweest van het aantal geboorten van kinderen op Texel.
Ook de komende 15 jaar zet die daling zich voort. Minder leerlingen betekent minder leerkrachten. De
kwaliteit en diversiteit van het onderwijs moet te allen tijde voorop staan. Een achteruitgang in kwaliteit
is voor GroenLinks Texel onbespreekbaar want de Texelse jeugd heeft recht op het beste dat er te
bieden valt; goed onderwijs voor alle kinderen uit alle dorpen.
Goed georganiseerd
Het Texelse onderwijs is al bezig zich te richten op een toekomst waarin een andere organisatie van
het onderwijs noodzakelijk is. In deze raadsperiode komt de OSG de Hogeberg los van de gemeente
te staan. GroenLinks Texel stelt voor dat OSG
De Hogeberg de ruimte krijgt mogelijkheden te
onderzoeken om zelfstandig geld te genereren
waarmee het jaarlijkse budget aangevuld kan
worden. Het doel is om verdere uitholling van
het Texelse onderwijs door financiële
beperkingen te voorkomen en aan de
educatieve wensen van Texelse scholieren
tegemoet
te
komen.
Culturele
en
maatschappelijke instellingen die samen met
scholen
(aanvullende)
onderwijspakketten
aanbieden, komen in aanmerking voor een
nieuwe stimuleringssubsidie.
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Hoge kwaliteit
Wij zien kansen voor hoger onderwijs. Liefst – kleinschalig – structureel maar zeker in de vorm van
korte (zomer-)cursussen. Wij willen dat hier actief onderzoek naar wordt gedaan, gefaciliteerd door de
gemeente.
GroenLinks Texel is voorstander van het optimaliseren van stagemogelijkheden voor jongeren samen
met het bedrijfsleven. Uiteraard wordt voor huisvesting van die jongeren gezorgd. We vinden dat Texel
universiteiten en studierichtingen moet uitnodigen om spreekuren te houden en hen uitnodigt op Texel
stage te lopen.
Leefbaarheid: drukmonitor, balans tussen economie en leefbaarheid
De leefbaarheid op Texel staat om verschillende redenen onder druk. Het merk Texel is zeer
succesvol. Het aantal toeristen neemt nog steeds jaarlijks toe. De vervoerscijfers van de TESO breken
keer op keer alle records. Dat levert Texel voordelen als werkgelegenheid en inkomen op. Door het
succes ontstaan er echter ook kwetsbaarheden. Kan de Texelse bevolking de toenemende drukte
aan? Welke effecten heeft deze toenemende drukte op de Texelse jeugd?
Druktemonitor
GroenLinks vreest dat de toenemende drukte zich tegen Texel gaat keren. Gevoelens, meningen en
indrukken kunnen sterk afwijken van de objectief te meten drukte. Beleid moet rekening houden met
beide aspecten. GroenLinks wil een toeristische druktemonitor opzetten. Bij voorkeur samen met
TESO en VVV, om onderzoek te doen en de daadwerkelijke en de beleefde drukte te meten die
samenhangt met alle aspecten van de groei van Texel als toeristeneiland. Met de uitkomsten moet
vervolgens beleid worden geformuleerd om de leefbaarheid van alle groepen te waarborgen of te
vergroten.
Balans tussen economie en leefbaarheid
In het kader van werkgelegenheid moet Texel wel aantrekkelijk blijven voor bedrijven. Hierbij stelt
GroenLinks Texel dat er geen ruimte is voor onevenredig grote bedrijvigheid. Er moet voor de bouw
van bedrijfsruimte rekening gehouden worden met de fysieke omgeving. Het uitzicht van omwonenden
mag niet te veel worden beperkt. Bij toelating van bedrijven moet meegewogen worden: de
hoeveelheid werk die het voor de Texelaars oplevert en de belasting voor het eventueel benodigde
bootvervoer, de veiligheid, het wegennet en het milieu. Nieuwe uitbreiding kan wat ons betreft alleen
binnen bestaand bestemd bebouwd gebied.
GroenLinks Texel vindt dat er meer aandacht moet komen voor jongerenhuisvesting en dat er meer
ruimte moet zijn voor particuliere initiatieven op het gebied van huisvesting. Eigenbouw moet een
vaste plek in de woningbouwprogrammering krijgen. Wij juichen de initiatieven van bijvoorbeeld Tiny
House en EcoHof Texel van harte toe.
GroenLinks Texel stelt voor om studenten uit te nodigen voor locatieonderzoek naar kwaliteit op het
vlak van leefbaarheid, natuur, toerisme e.d.

Duurzaamheid: focus op energieneutraal en duurzaamheidmonitor
GroenLinks vindt dat Texel energieneutraal moet worden. Wij vinden dat we zelf onze duurzame
energie moeten opwekken, op of direct rond het eiland. Belangrijk is dat we zelf zeggenschap hebben
over duurzame en milieuvriendelijke productiemethode en prijsstelling.
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Focus op energieneutraal
Een energieneutraal Texel in het jaar 2020 lijkt nu onvoldoende realistisch. In de gemeenteraad zijn
sommige stappen geblokkeerd en burgerinitiatieven ketsten af, maar wij willen zover mogelijk komen
en zo snel mogelijk een energieneutraal Texel verwezenlijken. Volgens GroenLinks Texel kunnen
particuliere initiatieven en formele ontwikkelingen hand in hand gaan. Texel is een uitstekende
proeftuin voor initiatieven op het gebied van duurzame energie en voor het testen van innovaties. Er
moet meer focus komen op het energieneutraal maken van het eiland.
Duurzaamheidmonitor
We willen een stimuleringsfonds in het leven roepen waarin de gemeente, bedrijven, particulieren en
geldverstrekkers kunnen investeren en aanvragen doen. We verwachten van de gemeente om daar
jaarlijks een bedrag in te storten. De gemeente moet het goede voorbeeld geven! Ons voorstel voor
de komende 4 jaar zal zijn om een duurzaamheidmonitor te ontwikkelen samen met bedrijfstakken,
gebruikers en inwoners. Daarnaast voeren we een duurzaamheidtoets in voor de verlening van
vergunningen. De tijd dringt: GroenLinks Texel wil aanpakken!

Ons Texels landschap: landbouw, natuurbeheer, visserij en dierenwelzijn
Boeren maken al eeuwen evenwichtig
gebruik van natuurlijke systemen, maar de
balans is verstoord geraakt. Door verdere
intensivering van de landbouw, neemt de
biodiversiteit steeds verder af. Landbouw
en natuur komen op deze manier
tegenover elkaar te staan.
Dat moet volgens GroenLinks Texel anders
kunnen. Natuur en landbouw zijn de
elementen die het landschap maken.
Landschap is gemeenschappelijk belang.
De samenleving zal ook aan het landschap
steeds hoge eisen blijven stellen.
Landbouw
Voor GroenLinks Texel is belangrijk dat het Texelse landschap zijn bijzondere kenmerken behoudt.
Inwoners en gasten moeten zich er gelukkig kunnen voelen. Daarin kunnen zowel natuur als
landbouw een steentje bijdragen. Voor GroenLinks Texel zijn beide belangrijk. Als de landbouwsector
geen overgangszones wil naar natuur, dan mogen natuurgebieden, publieke ruimte en
landbouwproducten hier geen negatieve beïnvloeding van ondervinden (meststoffen en
bestrijdingsmiddelen). We willen een duurzaam landbouwbeleid waarbij we een eerlijke prijs betalen
voor ons voedsel en de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product. Het gebruik van fair trade
producten zou voor de gemeente het uitgangspunt moeten zijn.
Texel kent steeds meer producenten van lokale natuurlijke (voedsel-)producten. GroenLinks vindt dat
lokale initiatieven ondersteund moeten worden. In de keten van voedselproductie zijn de boer en de
klant elkaar uit het oog verloren. GroenLinks bepleit duurzame en milieuvriendelijke
productiemethoden. De gemeente kan dat stimuleren door het organiseren van krachtenbundeling,
samenwerking, promotie en dergelijke. Wat ons betreft faciliteert de gemeente de mogelijkheden

12-2017 Verkiezingsprogramma 2018-2022 GroenLinks Texel

6

hiertoe en krijgen zulke 'eerlijk-voedsel-makers' bijvoorbeeld ook korting op de huur van een
marktkraam.
GroenLinks Texel gelooft dat ons eiland het verdient dat er wordt ingezet op duurzaamheid, een
duurzaam landschap en een duurzame landbouw. GroenLinks Texel wil initiatieven tot verduurzaming
steunen. Verder wil GroenLinks Texel de uitstoot van reststoffen (gewasbeschermingsmiddelen en
biociden) die hiermee strijdig zijn, tegengaan. Wij zien geen ruimte voor uitbreiding in de vorm van
intensieve landbouw. We laten geen megastallen en bio-industrie toe.
Natuurbeheer
Landbouw en natuurbeheer moeten elkaar versterken waar dat kan, niet uitsluiten. Boeren kunnen
helpen bij de ontwikkelingen van gebieden. De ontwikkelingen kunnen hand in hand gaan met groei
van de bedrijven. De focus op toerisme is groot, met name op groepsvoorzieningen. Er moeten voor
boerenbedrijven ook andere mogelijkheden zijn om zich te ontwikkelen dan enkel het toerisme,
bijvoorbeeld in zorg en educatie.
Op Texel hebben we schitterende wegbermen die zowel een esthetische als een grote biologische
waarde hebben. Helaas is het niet bij iedereen bekend dat het niet is toegestaan om wegbermen zelf
te maaien. De Gemeente heeft een uitgekiend programma hiervoor opgezet. De inwoners moeten hier
door publicaties meer van op de hoogte worden gesteld en daar waar nodig, moet er worden
gehandhaafd.
Daar waar akkerranden zijn ingezaaid met een mengsel van verschillende planten zie je de rijkdom
van flora en fauna in snel tempo toenemen. Een neveneffect is dat er op lange termijn minder hoeft te
worden gespoten met landbouwgif. GroenLinks Texel is van mening dat de Gemeente met boeren,
landbouw- en natuurorganisaties in gesprek moet om dit op korte termijn te organiseren.
Visserij
GroenLinks Texel wil dat natuurbeheer en de visserij samenwerken om een goed
klimaat te scheppen voor onze vissers waarin men intensief samenwerkt. Dat kan ook
in samenwerking met de andere Waddeneilanden/Waddenraad. GroenLinks Texel
ondersteunt de initiatieven die door de Texelse vissers worden ontwikkeld op het
gebied van duurzame visserij.
Dierenwelzijn
Dieren worden te vaak behandeld als gebruiksvoorwerpen en productiemiddelen. Dieren hebben het
recht op een respectvolle behandeling. GroenLinks Texel wil het welzijn van dieren verbeteren.
Daarom pleiten wij ervoor dat in de komende vier jaar de gemeente Texel een dierenwelzijnsbeleid
ontwikkelt, dat recht doet aan alle dieren op ons eiland. Daartoe is overleg nodig met organisaties die
zich hard maken voor het dierenwelzijn.

Mobiliteit: veiligheid en verlichting, toegankelijkheid
GroenLinks Texel vindt dat er in omgevingsvisie veel aandacht moet zijn voor beeldbepalende,
karakteristieke elementen, landschappelijke patronen, openheid en dichtheid.
Texel is een fietsvriendelijk eiland. We hebben 150 km fietspaden op het eiland en deze worden zo
langzamerhand steeds drukker. Er komen meer fietsers en meer (snellere) e-bikes. GroenLinks Texel
wil meer ruimte voor de fietser. De nadruk de komende vier jaar moet liggen op het onderhoud en
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verbetering van dat netwerk. Verbreden daar waar nodig. Verbetering van met name de fietsroutes
naar het noorden van het eiland. Wat GroenLinks Texel betreft komen er meer plaatsen om fietsen te
stallen. Bij verkeerssituaties waar fietsers en autoverkeer elkaar kruisen krijgen fietsers vaker
voorrang.
Veiligheid en verlichting
Zuinig omgaan met energie is goed voor het milieu. GroenLinks Texel steunt dat van harte. Teveel
verlichting in de nacht kan het natuurlijk ritme van de natuur verstoren, maar verkeersveiligheid is ook
belangrijk, ook in het donker, vooral buiten de bebouwde kommen in het buitengebied. GroenLinks
Texel vindt dat op fietspaden niet alleen bij kruisingen belijning moet worden aangebracht, maar langs
alle fietspaden, aan beide kanten. Ook smalle polderwegen moeten op de afscheiding tussen asfalt en
berm voorzien worden van belijning. Parkeergeldopbrengsten worden gebruikt voor genoemd
onderhoud en verbetering van fietspaden en het (nog) aantrekkelijker maken van het OV.
Toegankelijkheid
Voor de toegankelijkheid van de binnenring van Den Burg moet een oplossing komen. In
samenspraak met de winkeliers willen we de bevoorrading en het fietsverkeer in Binnenburg,
Weverstraat, Stenenplaats, Hogerstraat en Waalderstaat (tot aan AH) in de zomerperiode (met tot
oktober) na 11.00 uur verbieden. Na die tijd wordt er strikt gehandhaafd.
De bereikbaarheid van de dorpskernen voor rolstoelgebruikers moet verbeterd worden en alle hoeken
van stoepen moeten een rolstoeloprit/-afrit krijgen. We stellen voor om onderzoek te doen naar de
mogelijkheid van een invalidenparkeerplaats bij enkele strandpaviljoens die op het duin liggen.
GroenLinks Texel vindt dat op tal van plekken op Texel,
zeker voor de nog in te richten natuurgebieden, waar
mogelijk en zoveel mogelijk ruimte moet zijn voor een
goed recreatief mede gebruik (ruiters, fietsers,
wandelaars). Met parkeervoorzieningen alleen aan de
randen van deze gebieden als vertrekpunt voor fiets- en
wandelpaden.

Bestuur: belastingen, vergunningen, gastenraad, coffeeshop
Gemeentelijke werkzaamheden die niet per sé op Texel gedaan hoeven te worden, worden samen
met andere gemeenten zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Bovenlokale samenwerking mag niet leiden
tot een extra ambtelijke bestuurslaag. Bovenlokale politiek is gemeentelijke politiek. Gewestelijke
zaken worden door de afgevaardigde bestuursleden (wethouders) vooraf besproken in de lokale
raadscommissies.
Belastingen
We zullen zo efficiënt mogelijk omgaan met de belastinggelden. GroenLinks Texel staat voor een
globaal begrotingsevenwicht; wij vinden belastingverhoging geen vies woord, maar ook geen doel op
zich. We blijven voor leges en heffingen een kostendekkend tarief (kostprijsberekening) hanteren,
uitgezonderd voor maatschappelijke doeleinden. Overschotten storten we jaarlijks terug in de
gemeentekas. Reserveringen doen we alleen voor investeringsgevoelige werken (riolering, wegen,
afvalverwerking, gebouwen en mobiliteit fonds).
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Vergunningen
In deze periode zal een omgevingswet alle wetgeving van onze omgeving gaan bundelen. Hierdoor
moet het eenvoudiger worden om een vergunning aan te vragen dan nu in de bestemmingsplannen.
Wij streven naar een visie voor de omgeving waar inwoners grip krijgen en houden op de invulling van
de omgeving. Ondernemers moeten hier goed mee uit de voeten kunnen, maar zij moeten zich
realiseren dat de openbare ruimte (land, zee, woonomgeving) van ons allemaal is. 'Ondernemen' mag
niet ten koste gaan van het welbevinden van de inwoners. GroenLinks Texel pleit voor aanscherping
van het evenementenbeleid met als doel om geluidsoverlast bij evenementen te beperken.
Gastenraad
We vinden dat Texel een 'gastenraad' moet instellen waarmee we expertise op vele beleidsterreinen
van Texel-vrienden en vaste bezoekers binnenhalen.
Coffeeshops
GroenLinks Texel ondersteunt de ontwikkelingen van het rijksbeleid op het gebied van coffeeshops.
We staan niet negatief tegen de komst van een gereguleerde coffeeshop onder de voorwaarden zoals
die nu door ruim 100 gemeenten in Nederland worden gesteld.

Onderwaterwereld
Texel heeft zich op het gebied van onderwaterarcheologie en de samenwerking met amateur duikers
als voorbeeld geprofileerd en is aanjager geweest van het vormgeven van beleid dat aan de
betrokken partijen recht doet. De waarde van de vondsten is enorm, voor Texel, voor Nederland, maar
ook op wereldschaal en in wetenschappelijk en cultuurhistorisch opzicht. Deze rijkdom moet ook in de
musea een betekenisvolle plaats krijgen. We spannen ons in om Texel de thuishaven voor een
nationaal instituut voor onderwaterarcheologie te laten worden.
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