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Voorwoord
Trots. Dat mogen we als inwoners van het prachtige Vlieland zijn. Op alles wat we samen al voor elkaar
hebben gekregen. Natuurlijk kunnen sommige dingen nog beter en verloopt alles nog niet vlekkeloos,
maar wat we hebben gerealiseerd, is geweldig. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van enkele tientallen
woningen. Aan de enorme kwaliteitsslag in de verblijfs- en recreatiesector. En hoe mooi is het – ook
weer onze eigen verdienste – dat de Vlielandse natuur daarbij niet aan kwaliteit heeft ingeboet.
Want die rijke natuur, in combinatie met de rust en de ruimte, blijft ons kostbaarste product. Met
gastvrijheid in ons DNA en een creatief en innovatief ondernemersklimaat, weten we dat op een goede
manier te delen. Als inwoners van Vlieland met elkaar, én met onze gasten. De balans tussen het aantal
gasten, de maatschappelijke voorzieningen en de weldadige rust op het eiland moeten we koesteren en
zo goed mogelijk blijven bewaken.
In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Op 14, 15 of 16 maart kunt u als inwoner van
Vlieland uw keuze maken voor de partij waarmee u zich het meest verbonden voelt. Het is belangrijk dat
zoveel mogelijk inwoners hun stem uitbrengen, zodat de verkiezingsuitslag een goede afspiegeling
vormt van de wensen en voorkeuren op het eiland.
In dit verkiezingsprogramma 2022-2026 leest u over onze uitgangspunten, ambities en speerpunten.
Ook presenteren we de kandidaten die zich de komende vier jaar namens Lijst Fier als raadslid willen
inzetten voor de Vlielandse gemeenschap.
We hopen dat ons programma u enthousiast maakt voor onze partij. U stemt toch ook op 14, 15 of 16
maart? De keuze voor Lijst Fier is aan u!
Henk Veerdig,
lijsttrekker Lijst Fier
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Samen sterk
Samen het verschil maken. Dat is de kern van de ambities van Lijst Fier en daaraan willen we werken als
nieuwe, groen-liberale Vlielandse partij. Een partij waarbij iedereen welkom is, die opkomt voor de
belangen van alle inwoners op het eiland en die mensen en organisaties duurzaam aan elkaar verbindt.
Constructieve samenwerking, duidelijk richting geven, scherp zijn op de inhoud en goed luisteren naar
elkaar zijn kenmerkend voor de frisse en nuchtere politiek waar Lijst Fier voor staat. Op basis van
gezond verstand, innovatie en ambitie willen we samen werken aan de uitdagingen die voor ons liggen.
Met als kompas de idealen van vrijheid voor het individu en gelijke kansen voor iedereen.

Nieuw geluid
Wij zijn voortdurend op zoek naar het juiste evenwicht tussen het kwalitatief hoogstaande eilander
leven voor alle inwoners van Vlieland, de kleinschalige en hoogwaardige toeristische beleving en het
behoud van het rijke stukje werelderfgoed tussen de Waddenzee en de Noordzee.
Om deze balans zo goed mogelijk vorm te geven, brengen wij graag een nieuw geluid in de Vlielandse
gemeenteraad: politieke vernieuwing als noodzakelijke voorwaarde om ruimte te geven aan de inhoud.
Volgens ons moet politiek gaan over het uitwisselen van goede ideeën en het samen realiseren van die
goede ideeën. We moeten nieuwe dingen durven doen, gewoon beginnen en leren van wat goed gaat en
wat niet. Zonder te blijven hangen in lang wikken en wegen en vast te houden aan bureaucratische
procedures. Verder vinden wij dat het bestuur doorlopend moet zorgen voor voldoende reserves, maar
ook moet durven investeren. Ook voor de generaties na ons is dat van belang.
Verschillen zijn er, moeten er ook zijn, en zullen er altijd blijven. Ook in de politiek. Maar wij-zij-denken
is aan Lijst Fier niet besteed. Al is er nog zoveel dat ons verdeelt, er is veel meer dat ons eilanders
verbindt. Nemen we dat samen als uitgangspunt, dan ligt er voor Vlieland nog veel meer moois in het
verschiet.

Samenwerken, verbinden en faciliteren
Voor Lijst Fier staat het belang van de eilander gemeenschap altijd voorop. Waar staan we als inwoners
van Vlieland voor? Wat vinden we belangrijk en waar worden we sterker van? Om dit soort vragen te
beantwoorden en uitdagingen efficiënt op te kunnen pakken, geloven wij in:
de kracht van samenwerken
buiten de eigen kaders treden
helder, open en zichtbaar zijn naar en in de samenleving
een proactieve aanpak
duidelijke evaluatiemomenten
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Lijst Fier wil verbinden. Wij willen dat partijen, partners, inwoners en overige belanghebbenden elkaar
vertrouwen en versterken. Door elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren en elkaar vroegtijdig te
betrekken. Zo kunnen we alle kennis en denkkracht op het eiland benutten, in het belang van de hele
gemeenschap.
Wij kiezen voor een bestuurlijke rol als verbinder en facilitator, niet als ‘alwetende overheid’. Onze
fundamentele waarden daarbij zijn:
gelijkwaardige behandeling en respect voor iedereen
respect voor ieders mening
verantwoordelijkheid, openheid en fatsoen

Langetermijnbeleid
Welk effect hebben onze keuzes op generaties na ons? Wij vinden het belangrijk niet alleen te kijken
naar de wereld van vandaag, maar ook voortdurend oog te hebben voor gevolgen van beleid in de
toekomst. Daarom willen wij inzetten op meer langetermijnbeleid.

Betrekken van inwoners
Lijst Fier wil verbeterslagen maken. Voor wat betreft het politieke besluitvormingsproces, maar ook in
de manier waarop de politiek omgaat met u. Bijvoorbeeld door het gericht inzetten van sociale media
om meningen te peilen, en het organiseren van bijeenkomsten waarbij inwoners vroegtijdig worden
meegenomen in besluitvormingsprocessen.

Betrouwbaar, consistent en duidelijk bestuur
Een goed bestuur is betrouwbaar, consistent en duidelijk. Het is aan de gemeenteraad om heldere
kaders te stellen, richting te geven en te controleren. Een inwoner of het bestuur van een stichting of
vereniging die plannen wil maken, moet weten waar hij of zij aan toe is. Het gemeentebestuur moet
daarom proactief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en standpunten innemen op basis van
overleg en afstemming met alle belanghebbenden. Lijst Fier draagt daaraan graag bij.

Kwaliteit van bestuurlijke ondersteuning
De medewerkers in het gemeentehuis zijn de onmisbare schakel om de eilanders, het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad te ondersteunen in de uitvoering van het beleid. Wij
vinden het belangrijk er samen voor te zorgen dat de ondersteuningskwaliteit op orde is en blijft.
Lijst Fier pleit ervoor te blijven investeren en medewerkers op te leiden in een schoon en veilig
werkklimaat. Ook willen wij de mogelijkheden van een traineeprogramma onderzoeken. Zo blijft de
organisatie voortdurend in ontwikkeling en positioneert de gemeente Vlieland zich als een
aantrekkelijke werkgever.
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Onze speerpunten en plannen
Onze speerpunten en plannen hebben we opgehangen aan drie thema’s: duurzaamheid, leefbaarheid
en onderwijs.
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Duurzaamheid
Op het gebied van klimaatdoelstellingen, de energietransitie, de circulaire economie, et cetera, staan
we de komende jaren voor een aantal grote opgaven, zowel internationaal, nationaal, regionaal als
lokaal. Ook op Vlieland dragen we bij aan de transitie naar een groene, duurzame samenleving en
moeten we samen – de inwoners, de ondernemers en de lokale politiek – met de uitdagingen aan de
slag. Binnen het thema ‘duurzaamheid’ focust Lijst Fier zich op de volgende speerpunten.

Behoud en herstel van natuur en biodiversiteit
Behoud en herstel van natuur en biodiversiteit heeft en houdt op Vlieland prioriteit. Het Waddengebied
is een belangrijke schakel in ons natuurlijke systeem en daarmee van grote betekenis, ook als het gaat
om natuurbeleving en -educatie. Frisse lucht, een schoon strand, een rijke en gevarieerde natuur is
bovendien waar de ‘gastvrijheidseconomie’ van ons eiland op drijft.
Voor onszelf, onze gasten en in het bijzonder voor de generaties na ons stropen we met elkaar de
mouwen op om de omslag te maken naar een duurzame samenleving.
Op naar een zo groen mogelijke maatschappij, inclusief groen ondernemerschap. Lijst Fier pakt deze
uitdaging graag op. Samen met inwoners (zij die zich inzetten voor de strijd tegen (plastic) zwerfafval
zijn wat ons betreft een inspirerend voorbeeld), het eilander bedrijfsleven, Staatsbosbeheer,
Rijkswaterstaat en Defensie.

Een duurzame en circulaire Waddenregio
Voor ons eilanders ligt er de taak om samen met de andere Waddeneilanden, de provincies en
maatschappelijke partners in twee raadsperiodes de omslag te maken naar een duurzame
samenleving.
Lijst Fier kiest voor een schone, duurzame en circulaire Waddenregio, waarin op de eilanden geen
plaats is voor windmolenparken of nieuwe aardgaslocaties. Wel vinden wij dat moet worden gekeken
naar mogelijkheden voor lage verticale windturbines (minder dan vier meter hoog), zodat bij gebruik
van windenergie op het eiland toch het unieke open duinlandschap behouden blijft.
Binnen dit speerpunt vinden wij het verder cruciaal dat de nieuwe gemeenteraad in 2022 een nieuw
uitvoeringsplan Duurzaamheid (2022-2030) vaststelt, mede op basis van een gedegen evaluatie van het
uitvoeringsprogramma dat loopt tot 2022.
Daarbij pleiten wij voor de volgende punten:
Het nemen van een besluit over de afvalinzameling. Onze voorkeur gaat nadrukkelijk uit naar het
volledig ondergronds inzamelen van het huishoudelijk afval, binnen en buiten de bebouwde kom.
Daarnaast zijn wij voorstander van het behouden van waardevolle reststromen zoals gft-afval.
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Uitbreiding van het dagelijks bestuur met de portefeuille ‘biodiversiteit en kwaliteit leefomgeving’.
Het Waddenbreed betrekken van alle sectoren die verantwoordelijk zijn voor schadelijke uitstoot –
verkeer, bouw en huishoudens – en aansluiting zoeken bij in het Waddengebied lopende initiatieven
die de transitie naar duurzamer leven ondersteunen en stimuleren.
Het maken van een concreet plan voor het verduurzamen van de logistieke stromen naar en op de
eilanden – waarbij de transport- en loonwerkbedrijven op het eiland worden betrokken – samen
met de gemeenten Terschelling en Harlingen, Lab Vlieland en de ECV (Energie Coöperatie Vlieland).
Het onderzoeken van de mogelijkheden naar een Waddenbrede investering voor een
windturbinepark op zee.
Het stimuleren van consumenten in het toepassen van groene daken, zonnepanelen,
warmtepompen en isolatie, en het inrichten van een subsidieregeling.
Het onderzoeken van de mogelijkheid voor het verzwaren van de capaciteit van de stroomkabel
tussen Vlieland en de vaste wal.
Het meer en doorlopend betrekken van onze jeugd bij de keuzes voor ecologisch groenbeheer.
Het verder investeren in de samenwerking tussen de gemeente, de ECV, Urgenda* en ondernemers,
om zo de kennis van en ondersteuning bij het formuleren en uitwerken van duurzaamheidsplannen
te vergroten.
Afgaande op het meest recente rapport van het klimaatpanel IPCC** acht Lijst Fier bovengenoemde
punten essentieel.
* Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven,
overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken.
** Het Intergovernmental Panel on Climate Change, in het Nederlands de Intergouvernementele
Werkgroep inzake Klimaatverandering.

Verduurzaming van de mobiliteit
Hoe kunnen we de verkeersbewegingen op het eiland verduurzamen, in het kader van de
energietransitie en het verminderen van de CO2-uitstoot? Lijst Fier gaat graag in gesprek over goede,
betaalbare parkeervoorzieningen voor eilanders op de vaste wal, elektrische deelauto’s op Vlieland en
duurzame bevoorrading van het eiland.

Een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid
Wij pleiten voor een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid, binnen en buiten het gemeentehuis.
Dat betekent zoveel mogelijk lokaal inkopen, gebruikmaken van gerecycled papier, kritisch kijken naar
verpakkingen, et cetera.
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Leefbaarheid
Het is belangrijk dat Vlieland vitaal en inspirerend blijft: jong en oud moet zich op het eiland thuis
voelen. Ook als het gaat om de leefbaarheid op het eiland, zijn wij ervan overtuigd dat we vraagstukken
alleen efficiënt kunnen oppakken door samen te werken met alle betrokken partners, zowel
professionals als vrijwilligers. Binnen dit thema onderscheiden we de volgende speerpunten.

Verduurzaming en uitbreiding van het woningaanbod
De afgelopen jaren zijn er op Vlieland enkele tientallen sociale huurwoningen bij gekomen. De ergste
druk op de lijst van woningzoekenden is daardoor verminderd, maar nog steeds relatief hoog. Verder
heeft het bouwen van extra woningen er nauwelijks toe geleid dat er meer gezinnen met kinderen op
Vlieland zijn gaan wonen, wat op grond van de woonvisie wel een belangrijke doelstelling is.
Lijst Fier steunt deze doelstelling, maar pleit er ook voor dit doel nader te analyseren. In onze visie is
het de komende jaren zaak het onderwerp 'wonen' hoge prioriteit te geven als onderdeel van het
grotere doel: het versterken van de leefbaarheid op Vlieland.
Als het gaat om woningen, ook in relatie tot duurzaamheid, staan we voor flinke opgaven. Hoe kunnen
we bestaande woningen verder verduurzamen? Waar kunnen we na de Zeester en de Boswijk de
komende tien jaar nog een gevarieerd aanbod huur- en koopwoningen realiseren? Passend bij de
grootte van Vlieland en inclusief onderduinse parkeermogelijkheden?
Lijst Fier wil innoveren en planologisch investeren, zodat we in samenspraak met alle betrokkenen een
integraal plan kunnen maken om de als rondweg bedoelde Willem de Vlaminghweg om te bouwen tot
een fraaie, bewoonde duinlaan.
Verder zien wij in toenemende mate spanningen ontstaan tussen de belangen van werkgevers die
(tijdelijke) medewerkers willen kunnen huisvesten, en eilanders die willen doorstromen naar een
grotere huurwoning of een eigen woning willen kopen.
Daarom pleiten wij ervoor met alle betrokkenen in gesprek te gaan, zodat we kunnen onderzoeken waar
mogelijkheden liggen voor maatwerk. Daarbij valt ook te denken aan opties als zelfbewoningsplicht
en/of het realiseren van tiny houses.
De afgelopen jaren zijn er verschillende particuliere initiatieven geweest met betrekking tot nieuwbouw
voor het huisvesten van (tijdelijke) werknemers. De gemeente heeft die initiatieven positief ontvangen.
Ook Lijst Fier juicht die toe, maar wij stellen tegelijkertijd vast dat de beschikbare ruimte voor nieuwe
woningen binnen de bebouwde kom sterk afneemt.
Daarom zijn wij voor het toevoegen van een woonbestemming aan het plangebied Oosterseveld
(bedrijventerrein). Samen met de eilander ondernemers willen wij aan deze plannen verder invulling
geven.
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Goede gezondheidszorg
Vlieland is sinds jaar en dag een participatiesamenleving bij uitstek. De rol van de thuis- en mantelzorg
daarin is van niet te onderschatten waarde. Lijst Fier zet daarom in op de uitvoering van het
mantelzorg- en vrijwilligersbeleid zoals vastgesteld in de gemeenteraad.
Het is een groot goed dat we vanaf 2022 naast het multifunctionele gebouw De Jutter ook beschikken
over de Boswijk: een unieke woon- en zorgvoorziening voor huidige en toekomstige inwoners met een
zorgbehoefte. Lijst Fier zet zich in voor de instandhouding van goede basisvoorzieningen. Zodat zowel
vitale ouderen als ouderen die extra zorg nodig hebben, zo lang mogelijk op hun geliefde eiland kunnen
blijven wonen.
De zorgverleners staan altijd klaar, voor jong en oud. Dat geldt niet alleen voor huisartsenzorg, maar
ook voor bijvoorbeeld tandartszorg, fysiotherapie, thuiszorg en diergeneeskundige zorg. Samen met
alle betrokken partners – zowel professionals als vrijwilligers – zetten wij ons in voor blijvende goede
basisgezondheidszorg op Vlieland, met lokaal maatwerk waar dat nodig is.

Terugdringen van gemotoriseerd verkeer
Vlieland profileert zich als autoluw eiland, en voor onze gasten is dat nog steeds een onderscheidend
pluspunt. Toch is er op sommige momenten zowel in als om het dorp sprake van relatief veel
gemotoriseerd verkeer. Terug naar paard en wagen is niet nodig, maar onnodige verkeersbewegingen
op ons eiland willen we terugdringen.
Wij vinden het belangrijk dat ook de eilanders zich bewust zijn van het autoluwe karakter. De eilander
autobezitter zal dan ook de hand in eigen boezem moeten steken als het gaat om relatieve
verkeersdrukte.
Wat wij onder meer willen, is een brede discussie over het aantal motorvoertuigen en het parkeren van
motorvoertuigen op het eiland. Daarbij maken we onderscheid tussen personenauto’s en
bedrijfswagens.

Uitbreiding van de sneldienst in de veerverbinding
De veerverbinding is onze levensader. Niet alleen voor onze gasten, ook voor ons eilanders is een
betrouwbare, betaalbare en comfortabele veerverbinding van groot belang. Lijst Fier wil met Rederij
Doeksen in gesprek over het uitbreiden van de sneldienst met een duurzame watertaxi 2.0, een variant
op de Waddentaxi Zeehond. In het belang van de inwoners van Vlieland die voor werk of school naar de
vaste wal moeten, maar ook voor degenen die op Vlieland werken en (nog) niet op het eiland wonen.
Ook voor de jonge studerende eilanders die regelmatig naar de wal gaan, is de veerverbinding cruciaal.
Het is voor hen belangrijk de band met het eiland te behouden, getuige ook de pilot die nu loopt met de
watertaxi tussen Vlieland en Terschelling.
Ten slotte onderstreept Lijst Fier het belang van het klantenpanel van Rederij Doeksen. Wij pleiten voor
een intensievere samenwerking met dit panel.

Efficiënte inzet van handhavers, wijkagenten en boa’s
Lijst Fier zet zich er graag voor in om naast de huidige gemeentelijke handhavers ook doorlopend te
beschikken over twee vaste wijkagenten op het eiland.
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Verder pleiten wij voor intensievere inzet van de (SBB-)boa’s, en voor effectieve samenwerking tussen
alle genoemde functionarissen, onder lokale regievoering.

Passend beleid voor toerisme, recreatie en economie
Blijven we de rust en ruimte op ons eiland bewaken, of gaan we op naar 300.000 gasten? Vlieland drijft
economisch weliswaar bijna geheel op het toerisme en Lijst Fier is trots op alle kwalitatief hoogstaande
accommodaties, maar wij zien geen redenen om een verdere groei van de toeristische sector te
stimuleren. Daarnaast vinden wij dat Vlieland ook aantrekkelijk moet blijven voor gasten met een
kleine portemonnee.
In plaats van het aanmoedigen van groei in de toeristische sector willen we andere (kleinschalige)
initiatieven ondersteunen, om zo de economische diversiteit op het eiland verder te verbreden. Wel
pakken we in samenwerking met de eilander ondernemers en inwoners de uitdaging op van het
(gepast) uitbreiden van huisvestingsmogelijkheden voor seizoensmedewerkers (zie ook het speerpunt
‘Verduurzaming en uitbreiding van het woningaanbod’).
Verder pleiten we ervoor om het grote aantal vrijwilligers op het eiland, van KNRM-medewerkers tot
mantelzorgers, een dag per jaar in het zonnetje te zetten als dank voor hun onmisbare inzet.

Onderstrepen van het belang van de Cornfield Range
Defensie is al ruim zeventig jaar op ons eiland vertegenwoordigd door de Cornfield Range op de
Vliehors. Een geoefende luchtmacht is in het kader van de (inter)nationale rechtsorde van groot belang.
Naast verbondenheid levert de Cornfield Range ook bijzondere werkgelegenheid op, wat Lijst Fier van
harte ondersteunt.

Ondersteuning van kunst en cultuur
Kunst en cultuur zijn medebepalend voor de identiteit van een mens, een groep, een volk of een land.
Het zijn noodzakelijke ingrediënten voor een gezonde maatschappij, waarin mensen zowel geestelijk
als economisch tot bloei kunnen komen. Ook op Vlieland is creativiteit een belangrijke factor in de
eilander economie.
‘De gemeenteraad is geen oordelaar van wetenschap en kunst’ (vrij naar Thorbecke tijdens een
Kamerdebat in 1862). Met andere woorden: de politiek heeft op het gebied van kunst en cultuur een
puur bestuurlijke en faciliterende taak. De kerk, Museum Tromp’s Huys, Informatiecentrum De
Noordwester en Stelling 12H, het filmhuis, overige kunst- en cultuurinitiatieven, kunstenaars,
kunstverkopers, muzikanten, festivalorganisatoren et cetera, verdienen steun vanuit het bestuur. Lijst
Fier zet zich daarvoor in.

Stimuleren van sport en beweging
Een gezond, welvarend en energiek eiland als Vlieland kan niet zonder een aantrekkelijk aanbod op het
gebied van beweging en sport. Van peutergym tot begeleid zwemmen, van voetbal tot bridge: Vlieland
biedt het allemaal. Sport en beweging dragen bij aan het gevoel van welbevinden en eigenwaarde, en
bevorderen sociaal gedrag.
Een van de uitgangspunten binnen dit speerpunt is de uitvoering van het vastgestelde lokale
sportakkoord. Wij zien daarbij een belangrijke rol voor onze buurt- en sportcoach en voor de exploitant
van sportcentrum Flidunen.
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Wij denken dat het goed is onderzoek te doen naar de toekomstige sportbehoefte in relatie tot het
gebruik van het sportcentrum. Verder willen we in de gemeentebegroting middelen opnemen waarmee
initiatieven op het gebied van sport en bewegen worden gestimuleerd.
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Onderwijs
Een leven lang leren: ongeacht achtergrond verdient iedereen gelijke kansen voor de toekomst.
Onderwijs en opvoeding leggen daarvoor een belangrijk fundament. Binnen dit thema richt Lijst Fier
zich op de volgende speerpunten.

Goed onderwijs
Wij steunen de fusie van Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland (OOV) met OSG Piter Jelles, en willen
investeren in een goede samenwerkingsrelatie met het (nieuwe) schoolbestuur. Wij zetten ons samen
met het schoolbestuur graag in voor goed onderwijs, inclusief voor- en vroegschoolse voorzieningen,
als basis voor een sterke, energieke eilander samenleving.

Verbreding van het onderwijsaanbod
Samen met de eilander ondernemers en het schoolbestuur gaan wij op zoek naar verbreding van het
onderwijsaanbod op Vlieland, waarbij wij ook pleiten voor een dependance van een hogeschool op het
eiland.
Daarnaast stimuleren wij uitbreiding van het gebruik van De Jutter met onderwijsgerelateerde
activiteiten. In dat kader willen we ons ook inzetten voor het promoten van muziek- en
bewegingsonderwijs en kunst-, cultuur- en natuureducatie.
Lijst Fier wil samen met de jongeren op het eiland zoeken naar invulling en realisatie van hun wensen.
Iedereen moet immers de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Om in gesprek te blijven met
de jongeren, te weten wat hen beweegt en wat ze wensen, speelt de buurt- en sportcoach een
belangrijke rol. Lijst Fier wil deze rol versterken.
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Kandidatenlijst
De eilanders die zich voor Lijst Fier beschikbaar stellen als kandidaat voor het raadslidmaatschap:

Henk Veerdig, lijsttrekker
"Lijst Fier. Voor kwaliteit en kleinschaligheid."

Cees Potiek
"Het verenigingsleven is essentieel voor de leefbaarheid op Vlieland."

Robert Lanting
"Alleen ga je sneller, samen kom je verder."

Iris Pieterse
"Denk in oplossingen."

Guido Schuuring
"Anders denken mag, maar blijf in gesprek en luister vooral ook naar elkaar."

Natuurlijk zijn ook wij als kandidaten verschillende individuen. Maar er is veel dat ons verbindt. Stuk voor
stuk koesteren we de kleinschaligheid van Vlieland en zetten we ons in voor een eilander samenleving die
zich kenmerkt door kwaliteit, vrijheid en gelijkwaardigheid.
We kunnen niet wachten namens zoveel mogelijk eilanders aan de slag te gaan. Voor Vlieland in het
algemeen, voor onze gasten, en in de eerste plaats voor u.
Mogen we rekenen op uw stem? 14-16 maart 2022. Samen sterk. Lijst Fier.
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www.lijstfier.nl

