Bijlage 3
Voor de beantwoording van de vragen wordt verder verwezen naar de beeld en geluidsfragmenten.

Fractie Samen Terschelling
We hebben de beleidstukken van de vorige raadsperiode doorgenomen en daarbij ook het
verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014 – 2018 aangetroffen bij de stukken.
Vraag : waar blijft het nieuwe vGRP 2019 – 2023. Iedere gemeente is toch verplicht om een
vastgesteld vGRP te hebben ?
Wij constateren dat er niets meer gedaan wordt aan de gevaarlijk diepe gaten in de bermen
langs de hoofdweg grenzend aan het asfalt. En dan met name vanaf de oostkant Baaiduinen
richting oost. Vraag : Wanneer worden deze gaten weer aangevuld ? Ook op WestTerschelling zijn levensgevaarlijke situaties ontstaan, en dan met name de bocht vanaf
boven naar beneden Europalaan West Aletalaan. Vraag : wanneer wordt dit opgepakt en
hersteld, graag toezegging van het college.
Wij hebben geconstateerd dat er over het wegennet in Formerum met de buren van
Formerum al jaren lang wordt gediscussieerd over de slechte toestand van wegen aldaar. Er
worden briefen en mails gestuurd vanuit de buurtschap richting de organisatie, vervolgens
wordt er niets mee gedaan. De buren zijn ten einde raad. Wanneer komt hier nu eens
verandering in en wanneer worden deze problemen eens nu echt opgelost ? De fractie van
ST wil nu een keiharde toezegging krijgen van het college, om over te gaan tot actie.
Herplaatsen verkeersbord, verboden voor fietsers, plaats ingang ruiterpad Badweg Midsland
camping Noordkaap. Bord moet 30 m terug geplaatst worden zodat fietsers niet doorrijden
de Badweg op richting Midsland aan Zee. Maar oversteken linksaf over parkeerterrein ET 10
richting fietspad achter langs door de duinen. Vraag : Kan dit zo snel mogelijk gerealiseerd
worden ? Graag toezegging van het college.
We hebben sinds april 2016 een Interim Manager in dienst genomen voor Team techniek om
daar de problematiek op te gaan lossen. De fractie van ST ziet nu na 3 jaar nog steeds geen
verbetering in de organisatie, de chaos blijft compleet er komen en gaan teamleiders van
techniek.
Vraag : Kan het college nu mededelen wanneer Interim Manager nu daadwerkelijk stopt,
want dit is een uitzichtloze situatie. In onze ogen komt Interim Manager hier in deze
organisatie niet tot zijn doel, waarvoor hij is ingehuurd, en gaat de samenleving onnoemlijk
veel geld kosten.

PvdA-fractie
Afgelopen weekend werd de Fjoertoer georganiseerd. Zoals ieder jaar weer een prachtig
evenement. Helaas is er dit jaar veelvuldig met confettikanonnen met plastic snippers
geschoten. Door wie is ons niet bekend. Op verschillende plaatsen op West en op het
natuurlijke grasland van het groene strand ligt het nu bezaaid met deze plastic snippers.
Deze waaien ook de zee in, de tuinen en de natuur. Wie ruimt dit op en wanneer? En hoe
wordt voorkomen dat dit volgend jaar weer gebeurt?

PB-fractie
Wat is de reden voor het recent omzagen van negen eikenbomen ten Westen van hotel
Boschrijck, langs de doorgaande weg?
Er ontstaat ongeveer naast hotel Boschrijck een bus lus met daarbij het reeds genoemde
trottoir. Was het niet verstandiger geweest voor gasten van bijvoorbeeld Boschrijck om op de
route-bushalte West Aletalaan in de bus te stappen? Dat was een stuk handiger geweest en
had dit allemaal niet hoeven gebeuren. (schriftelijke beantwoording volgt)

PB-fractie
Vraag 1.
In september 2018 heeft de gemeenteraad van Groningen als eerst gemeente in Nederland
besloten rookvrije zones in te stellen in de publieke ruimte; hiervoor is de Algemene
Plaatselijke verordening aangepast resulterend in een rookverbod in tientallen straten, op
stoepen en bij bushaltes die grenzen aan ziekenhuizen, scholen, theaters,
kinderdagverblijven.
Zoals vermeld in de Leeuwarder Courant van 3 april jl. heeft de gemeente Harlingen
eenzelfde soort stap gezet.
Graag zou ik zien dat ook de gemeenteraad van Terschelling de besluiten van de raden van
Groningen en Harlingen zou volgen.
Hiervoor wil ik graag de overige gemeenteraadsleden om hun mening vragen over het
nemen van zo’n maatregel.
Voor alle duidelijkheid: roken wordt op zich niet verboden, maar wel in en rondom specifieke
plaatsen. Hiermee geeft de gemeente Terschelling aan dat de inwoners worden
gestimuleerd om met bewezen ongezonde gewoontes te stoppen.
Vraag 2.
Vorig is gebleken dat in 2018 in de gemeente Terschelling vaccinatiegraden voor vrijwel alle
vaccinaties tussen 70-80% zijn, terwijl in de daar voorgaande jaren deze getallen >90%
waren.
Op dit moment is er veel aandacht en ook bezorgdheid inzake de uitbraak van mazelen. Bij
deze bezorgdheid is de vaccinatiegraad ook weer een vooraanstaand item en komt de vraag
naar een verplichte vaccinatie voor toelating van kinderen op crèches weer in beeld.
Volgens mijn informatie zijn er bij de GGD nieuwe cijfers bekend van de vaccinatiegraden op
Terschelling. Ik zou de verantwoordelijke wethouder dan ook willen vragen of zij bekend is
met de nieuwste cijfers en of deze cijfers ons vertrouwen moeten geven dat we op
Terschelling niet te maken krijgen met mazelenproblematiek.
Vraag 3.
Op de plaatsen waar in het duingebied van Midsland aan Zee maatregelen genomen zijn
m.b.t. het uitroeien van de watercrassula, een noodzakelijk maar ook kosten verslindend
project, wordt het waterniveau laag gehouden. Het water wordt weg gepompt naar het
strand.
In de Terschellinger van 24 januari jl. (nr. 1724) wordt aangeven dat dit pompen tot eind
maart duurt, echter er circuleren ook verhalen dat dit pompen veel langduriger nodig is.
Indien dit laatste het geval zou zijn, komt de vraag naar voren of er geen irreversibele
veranderingen in de natuurwaarden kunnen optreden.
En indien toch noodzakelijk: kan dit water niet naar het poldergebied worden gepompt, waar
er bij droogte sprake kan zijn van verzilting, die nu eigenhandig door betrokken boeren wordt
tegengegaan door water richting dijk te pompen.
Tenslotte: onttrekking van water draagt niet bij aan het bewaren van water voor bv. een
volgende droge zomer.

