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Den Burg, 23 januari 2012   

 

   Geacht college en leden van de gemeenteraad, 

 

In de Texelse Courant van 29 december 2011 lezen we in een interview met burgemeester Giskes 

o.a. het hieronder volgende citaat over toerisme. 

 

“ Ik durf niet voorspellend te zeggen wat we in 2012 op gebied van toerisme gaan merken, maar we 

moeten in deze sector wel alert zijn. Je wordt in deze tijden eens te meer uitgedaagd het toeristisch 

product goed in de markt te blijven zetten. Achterover zitten en de dingen doen zoals je altijd hebt 

gedaan, kan niet altijd meer.  Er moet gezocht worden naar innovaties, verbeteringen en andere 

vormen van toeristische mogelijkheden. Dat kan gehonoreerd worden met bedden als er 

sprake is van iets nieuws of verbredend. Er zitten nog bedden in de pot”.  Einde citaat. 

 

10 Voor Texel zou heel graag van de burgemeester willen weten wat zij hier precies mee bedoelt. Is 

dit een door haar zelf ingenomen standpunt of vertaalt zij een door het voltallige college ingenomen 

standpunt ?  In deze tijd dat de economie wereldwijd iets terugloopt en misschien ook op Texel 

voelbaar zal gaan worden, wil niet zeggen dat de burgemeester alvast maar een balletje op kan 

gooien om bedden uit te willen gaan geven. Met dit soort uitlatingen kan zij hierdoor “valse” hoop 

geven voor ondernemers die staan te popelen om slaapplaatsen uit te breiden. 

Regelmatig lezen wij in de Texelse Courant dat er bungalows bij gebouwd worden en diverse 

uitbreidingen in de toeristische sector plaatsvinden. Altijd zullen er ondernemers blijven komen met 

nieuwe ideeën en vragen om meer slaapplaatsen zonder rekening te houden met de 13.900 inwoners 

van Texel, die de leefbaarheid steeds verder in het gedrang zien komen. Wij zitten niet meer te 

wachten op grootschalige parken in wat voor vormen van toeristische mogelijkheden dan ook. De 

infrastructuur zal te kort schieten, meer fietspaden, meer wachttijden bij de boot enz. enz. Op een 

gegeven moment moet het genoeg zijn en volgens 10 voor Texel is dat verzadigingspunt inmiddels 

bereikt. Je kan als gemeente, en in dit geval als burgemeester, wel roepen dat we meer slaapplaatsen 

moeten uitgeven maar weten we wel waar we het over hebben. Hoeveel mensen verblijven er nu op 

Texel ? We weten ongeveer hoeveel toeristen er verblijven op ons eiland, maar wat niet meegeteld 

wordt, zijn: kinderen op schoolreisjes, de Bruine Vloot, de jachthaven, logies met ontbijt (wordt 

steeds verder uitgebreid), logeerpartijen bij Scouting Texel, de mensen bij Paardensport 

evenementen, mensen bij Rondje Texel, voetbaltoernooien, volleybaltoernooien, 

hardloopevenementen, fietsevenementen, kermismensen, circusmensen. En vooral niet te vergeten: 

de seizoenwerkers, dagtoeristen, familiebezoekers,  ZE ZIJN ER ALLEMAAL, elk jaar weer.  



En ze geven allemaal geld uit op Texel. 

Verbeteringen en kleinschalige uitbreidingen zullen er altijd wel blijven, maar vele kleine 

uitbreidingen zijn in zijn totaliteit toch een “grote” uitbreiding.  

 Geachte raadsleden, wij willen u vriendelijk verzoeken om aan de burgemeester en/of het college 

van B en W te vragen,  voorzichtiger om te gaan met dit soort uitspraken en vooral vast te houden 

aan het maximum aantal slaapplaatsen van 45.000, zoals het bestemmingsplan aangeeft. Wees 

zuinig op ons eiland en op de huidige toeristen, meer druk  op onze leefbaarheid is niet acceptabel. 

 

Van de burgemeester en/of het college verwachten wij ook antwoord te zullen krijgen. 

 

Hoogachtend, het bestuur van 10 voor Texel. 

 

     


