
Verpesten. 

 

Naar aanleiding van de ingezonden brief van de heer T. Hemker uit Amsterdam afgelopen 9 

december, willen wij een reactie geven. 

 

Het bestuur van 10 voor Texel vindt dat de heer Hemker volledig gelijk heeft en wij zullen alle 

aangevoerde punten niet herhalen. Wij weten zeker dat hij en wij niet alleen deze opvattingen delen. 

Alles moet maar kunnen bij ons, het is nooit genoeg.  Het is ieder zijn goed recht om met nieuwe 

plannen en/of bouwplannen te komen net zoals ieder het recht heeft commentaar te geven op die 

plannen en/of zijn zorgen over die plannen te uiten.  

 

Het vervelende op Texel is, dat bij de gemeente iedere ondernemer bijna altijd gehoord wordt en dat 

kan je niet van de burger zeggen. Ja, hij wordt aangehoord, mag zijn zegje zeggen en dat is het, 

vervolgens hoor je niets meer. De leefbaarheid van de Texelaar wordt wel degelijk steeds meer op 

de proef gesteld. Het is regelmatig snoeidruk en door al die nieuwbouw plannen zal het alleen maar 

drukker worden en daar zitten wij Texelaars en toeristen echt niet op te wachten. De meerwaarde 

voor Texel met een Spa-resort zien wij ook niet zo zitten, en gaat bovendien ten koste van 

agrarische grond. Of je het hier nu mee eens bent of niet doet niet terzake, de agrarische grond 

wordt wel ingeleverd en er komt geen meter voor terug. 

 

Nu worden we weer geconfronteerd met de mega hotelplannen in Oudeschild ( en dan hebben we 

het nog niet eens over de perikelen rond het Skillepaadje ). Wie zit daar op te wachten in 

Oudeschild? Een enkele ondernemer of projectontwikkelaar. En als alles gerealiseerd is, gaat de 

projectontwikkelaar weer weg met een dikke portemonnee.  

 

Wanneer stopt het korte termijn denken eens bij de gemeente? Ze zitten bij de gemeente in zwaar 

weer en denken alleen nog maar hoe ze geld binnen kunnen halen. Maar... moet dat steeds ten koste 

van de leefbaarheid van de gemeenschap, die ook al gepakt wordt door allerlei belasting 

verhogingen? De gemeenteraad is in het verleden zo onhandig geweest om de kampeergrens van 

30% los te laten en je ziet wat er gebeurt. Landal Sluftervallei wil 150 kampeerplaatsen inleveren 

voor 65 bungalows die meteen verkocht moeten worden en het grote geld verdwijnt naar de 

moedermaatschappij in Amerika. En als het tegenzit bouwt ook nog een overkantse aannemer de 

huisjes en zo gaat het meeste geld naar de vaste wal. Dit gebeurt allemaal onder het mom dat het zo 

goed is voor Texel en vooral voor de werkgelegenheid (voor dit punt zijn ze wel zo gevoelig bij de 

gemeente), maar men vergeet dat buiten het hoogseizoen om de spoeling steeds dunner wordt.  

 

In het hoogseizoen zal het steeds drukker worden en daar wordt niemand blij van. En laat diegene 

die dat wel wordt, zich maar horen. TESO directeur Hoogerheide, Wortel en de Waal hebben zich 

vaak uitgelaten dat het aantal slaapplaatsen niet uitgebreid moet worden met grote plannen, maar 

wie luistert daar naar bij de gemeente? Ook gemeenteraadsleden ( niet allemaal ) zijn doof voor 

deze geluiden, maar misschien speelt daar wel eigenbelang een rol in. 

 

In ieder geval hoopt het bestuur van 10 voor Texel, dat men bij de gemeente eens wakker wordt, 

ook eens daadkrachtig “nee” durft te zeggen  en eens rekening gaat houden met de belangen van de 

burgers. 

 

Het bestuur van 10 voor Texel 


