Het kapitaal van Texel
DE KERNWAARDEN

Naast een goed voorzieningenniveau, gezonde leefomstandigheden, veiligheid en uitgebreide uitgaans-,
sport- en recreatiemogelijkheden dankt ons eiland Texel zijn aantrekkelijkheid voor een groot deel aan
natuur, rust, ruimte, een cultuurhistorisch landschap en nachtelijke duisternis. Dat zijn de kernwaarden die
Texel maken tot een ‘gouden boltje’ met een grote belevingswaarde voor inwoners en bezoekers. De kernwaarden zijn ons maatschappelijk kapitaal, een kip met gouden eieren.

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, schaalvergroting in de landbouw, toename van het autobezit, dorpsuitbreidingen, de groei van het toerisme en daarmee de vestiging van vakantieparken en andere recreatieve bebouwing dreigen deze kernwaarden onder druk te komen. Onze
bestuurders vertolkten de publieke ongerustheid daarover al jaren geleden en stelden grenzen aan de groei.
De praktijk bleek echter weerbarstig wat aanleiding was voor een nog strikter beleid onder het motto: niet
meer maar beter.

De Stichting Kernwaarden Texel, opgericht 29 september 2014 maar in de twee voorafgaande jaren al zeer
actief als werkgroep, heeft als doel: behoud en herstel van de kernwaarden in combinatie met een gezonde
economische ontwikkeling. Wij doen dat door gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen richting overheids- en andere instanties die zich bezig houden met beleid, plannen en regelgeving die gevolgen hebben
voor de Texelse kernwaarden. Wij zijn geen protest- of actiegroep maar denken mee in het vroegst mogelijke
stadium. Het gemeentebestuur stelt dat op prijs en betrekt ons als gesprekspartner bij bestemmingsplannen,
recreatiebeleid en andere zaken die de kernwaarden raken.
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De KERNWAARDEN

Het zijn de kernwaarden die mede onze identiteit bepalen en Texel maken tot wat het (nog steeds) is: herkenbaar anders en uniek. Onze kernwaarden zijn geen doodlopende sporen uit het verleden maar leiden
naar de toekomst. Ze verbinden verleden, heden en toekomst.

Rust

In een wereld met toenemende onrust is rust een schaars goed dat toekomst heeft. Behoud ervan vraagt om
voorzichtigheid en discipline. Niet alles kan overal.

Ruimte

Texel moet niet voller worden. Het is nu nog mogelijk om in grote delen van Texel te fietsen of te wandelen
zonder veel mensen tegen te komen, wat ook geldt voor het hoogseizoen. Dat moet zo blijven want het
onderscheidt ons van gebieden waar het massatoerisme heerst. Ook de verblijfsrecreatieve bebouwing moet
beperkt blijven tot de bestaande concentratiegebieden zodat het landschap niet verder versteent.

Open landschap

De openheid van zowel het cultuurland als veel natuurgebieden is kenmerkend voor Texel. Overal vrije
uitzichten. Maar vooral de veelheid en variatie van de verschillende landschapstypen binnen een betrekkelijk
klein gebied maken Texel tot een afwisselende belevenis. Terughoudendheid bij bosaanplant, tegengaan van
niet passende bebouwing buiten de bestaande kernen en strijd tegen verrommeling moet daarom de boodschap zijn. Het beeldkwaliteitsplan dat onderdeel is van het bestemmingsplan voor het buitengebied moet
consequent worden toegepast

Natuur

De rijke natuur van Texel moeten we koesteren. Ook hier een enorme variatie aan flora en fauna, een
trekpleister voor een toenemend aantal liefhebbers in alle jaargetijden. Toch vinden wij uitbreiding van de bestaande natuurterreinen niet langer wenselijk, zeker niet als dat ten koste gaat van het agrarisch productiegebied. Want ook goed onderhouden cultuurland met een moderne bedrijfsvoering en zonder rommelige
uitwassen, geeft contrastwerking en draagt dus bij aan de variatie.

Cultuurhistorie

Door tuinwallen, schapenboeten en drinkkolken is het landschap van het oude deel van Texel uniek in de
wereld. Het zijn de bezienswaardige sporen van menselijk handelen in het verleden. Behoud en vooral herstel
daarvan verdienen hoge prioriteit in goed overleg met de betrokken eigenaars.

Nachtelijke duisternis

Texel hoort tot de weinige gebieden in West Europa waar het ’s nachts nog echt donker kan zijn. Vrij zicht op
sterren en planeten. Het nog verder terugdringen van ‘lichtvervuiling’ door verminderen van de openbare
verlichting en het tegengaan van nieuwe lichtbronnen is goed voor mens, natuur en milieu.
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Doe met ons mee

Als u ook vindt dat behoud en herstel van de Texelse kernwaarden de hoogst mogelijke prioriteit moet hebben
en dat de economische ontwikkelingsmogelijkheden daarop moeten worden afgestemd kunt u dat laten blijken
door ons daadwerkelijk te steunen. Dat kan op twee manieren:
1. Kritisch met ons meedenken door u aan te sluiten bij onze klankbordgroep. De kern van deze groep
bestaat uit Texelaars die zich als werkgroep al bezig hielden met de bescherming van de Texelse kern
waarden voordat de stichting werd opgericht. Uitbreiding is gewenst omdat wij met meer overtuiging
kunnen werken als wij een ruime achterban hebben, liefst bestaande uit mensen van uiteenlopende
achtergrond. Wij hopen vooral op aansluiting door jongeren. Leden van de klankbordgroep
ontvangen af en toe per email een verslag van onze activiteiten met de bedoeling daarmee
constructieve reacties uit te lokken. Wie mee wil doen hoeft alleen maar zijn of haar emailadres aan
de secretaris door te geven.
2. Donateur worden. Wij kennen geen betaalde functies maar hebben toch onvermijdelijke kosten
zoals voor de website, drukwerk en porto. We zijn daarom bij voorbaat dankbaar voor uw bijdrage. U
kunt deze overmaken op bankrekening NL80 TRIO 0197 9768 59 ten name van Stichting Kernwaarden
Texel met vermelding van uw emailadres. Klankbordlid én donateur kan natuurlijk ook.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Kernwaarden Texel bestaat uit:
Joop Groeskamp uit Den Hoorn, voorzitter;
Harry de Graaf uit De Koog, secretaris;
Jan Duin uit Den Burg, penningmeester;
Maarten Roeper uit De Koog, lid;
Ina Platte-Boon uit Den Burg, lid.

Medeoprichter Dick Drijver uit Den Burg is geen lid van het bestuur maar brengt gevraagd en ongevraagd
adviezen uit.

Aan bestuurders of anderen worden geen beloningen uitgekeerd.

Doelstelling volgens de statuten

De instandhouding, het herstel en de promotie van de ruimtelijke kernwaarden van Texel. Dit in het belang
van het behoud van de schoonheid, eigenheid en aantrekkelijkheid van het eiland om er te wonen, te werken
en te verblijven. Zij streeft daarbij naar een goede balans tussen de ruimtelijke kernwaarden en de economische activiteiten. De genoemde kernwaarden zijn rust, ruimte, natuur, open landschap, cultuurhistorie en
nachtelijke duisternis.

Contact

Contact met de stichting kan worden gelegd via secretaris Harry de Graaf,
Pelikaanweg 75, 1796 NP De Koog.
Telefoon: 0222-317266 of 06-53 73 33 82.
Email: harrywzdegraaf@kpnmail.nl

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 61554340.
Fiscaal nummer (RSIN) 854388539.
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