
     NIEUWSBRIEF MEI 2011 

 

aan de leden/donateurs 10 voor Texel 

www.10voortexel.nl 

 

 

Dames en Heren, 

 

Alweer is er een jaar verstreken. Een jaar met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van 

Burgemeester en Wethouders. Onze ervaring is dat dit college meer openstaat voor de burger. Zij zijn 

toegankelijker als je een afspraak wilt maken met hen. En dan hoeven we het niet altijd met elkaar eens te 

zijn, maar we kunnen wel open met elkaar spreken zonder dat er iets “uitgevochten “ moet worden via 

briefwisseling of de media.  Dat wil niet zeggen, dat wij softer zijn geworden en ons in slaap laten sussen. 

In geen geval. 

 

Het bestuur van 10 voor Texel betreurt bijvoorbeeld dat er een veldschuur komt achter de bestaande 

groene schuur aan de Hallerweg en dat er nog een aardappelbewaar-schuur komt aan de Marsweg. Na 

informatie ingewonnen te hebben in het gemeentehuis, blijkt dat dit mogelijk is volgens het 

bestemmingsplan Buitengebied.  

Een doorn in ons oog is bijvoorbeeld ook dat er een dubbeldeks strandpaviljoen komt bij Paal 17 en 

volgens het bestemmingsplan is dit mogelijk. Je mag daar 6 meter hoog bouwen. Door een schuin 

puntdak komt men wat hoger uit, maar dat is voor ons geen reden om te proberen dit tegen te houden. De 

kans om dit te stoppen is zo minimaal zodat we daar geen energie in willen steken, maar het wordt er niet 

fraaier van.  

De verstening in het buitengebied baart ons soms toch wel zorgen, kijk maar eens bij het Burgerdijkje en 

nabij De Koog, de nieuwe manege met woningen. Ook aan de Veenselangweg en aan de Kogerweg naast 

De Noordooster komen nieuwe boerderijen ter vervanging van bestaande boerderijen in Waalenburg. 

 

RECHTSZAKEN. 

 

Zes juli aanstaande wordt eindelijk de rechtszaak behandeld tussen de gemeente en Isola Bella over de 

aanwezige 9 tweepersoons kamers. 10 Voor Texel is als belangenpartij uitgenodigd door de Rechtbank 

Alkmaar. De advocaat van Isola Bella heeft op alle mogelijke manieren bij de Rechtbank geprobeerd 10 

voor Texel onderuit te halen om zodoende de rechtszitting niet door te laten gaan. Ons inziens was dit een 

zinloze missie, omdat deze zelfde Rechtbank ons tot twee keer toe ontvankelijk verklaard heeft. 

Bovendien gaat het nu immers tussen de gemeente en Isola Bella !! 

Bij de Rechtbank Alkmaar moet ook nog steeds een rechtszitting plaatsvinden tussen 10 voor Texel en de 

gemeente Texel over het niet handhaven door de gemeente betreffende de mestopslag bij de Zeshonderd 

9.  Ook bij de Raad van State loopt nog een zaak over de illegale mestopslag bij de Zeshonderd 9. 

Volgens onze advocaat staat de gemeente dit toe zonder dit te legaliseren.  

Onze kennis reikt niet ver genoeg in deze, maar de advocaat zegt dat we dit niet over onze kant moeten 

laten gaan, ondanks dat de Bezwaarschriftencommissie ons in het ongelijk heeft gesteld.  

 

Tevens doet Landschapszorg Texel mee en een vijftal buurtbewoners. 

 

Afgelopen week hebben we gebruik gemaakt van de uitnodiging van Adrie Mantje over zijn plannen 

tegenover hotel De Pelikaan. Wat wij ervan vinden is in eerste instantie niet zo belangrijk, maar wat wel 

van groot belang is:  “hoe komt men aan zoveel bedden en hoe compenseert men 17 ha agrarische grond? 

“ Als de gemeente bedden weggeeft dan zal een precedentwerking het gevolg zijn. 

 

Verder zijn wij blij dat nog regelmatig nieuwe leden/donateurs zich melden. Het is weer contributie-tijd 

en wij hopen dat iedereen dit jaar weer achter ons blijft staan ( zie bijlage over de contributie).  

Tenslotte delen wij u mede, dat we verguld zijn met onze vernieuwde website.  

 

Het bestuur van 10 voor Texel. 


