
Toekomst Ouderenzorg Texel in verkiezingsprogramma’s gemeenteraad 2022 - 2026 
 
Een selectie van punten uit de verkiezingsprogramma’s van de vijf partijen met meer dan twee zetels 
in de nieuwe raad.  

 

1. Texels belang (3 zetels) 

  
Zorg: 
Voldoende huisvesting en zorg voor ouderen op Texel. 
Behoud het verpleeghuis en uitbreiding van verpleeg-accommodatie is nodig. Capaciteitsvergroting 
ondersteunen en stimuleren. 
Centraliseer gezondheidszorg op basis van bereikbaarheid en functie. Een (eventuele extra) 
huisartsenpost moet hier onderdeel van uitmaken en eenvoudig bereikbaar zijn voor Texelaar en 
Toerist. 
Bij een acute ziekenhuisopname een faciliteit verzorgen in of buiten het ziekenhuis in Den Helder 
zodat Texelaars niet ‘s nachts (de boot vaart niet meer) het ziekenhuis worden uitgezet maar een 
slaapgelegenheid krijgen aangeboden. 
 
Wonen:  
Wonen op Texel moet zo goed mogelijk in balans komen door een woningaanbod met gepaste 
woonvoorwaarden. Ook moet beter onderzocht worden hoe de samenstelling van de Texelse 
bevolking er op overzichtelijke termijn uit gaat zien. De verwachting is dat de huidige prognoses sterk 
af zullen wijken van de werkelijkheid. 
  
Personeel/Werk/Onderwijs:  
Oprichting van een school met campus voor en met de sector Toerisme, Horeca, Bouw en Zorg. 

  
Welzijn en samenwerking: 
Sport is net als de scholen een belangrijke en bindende factor binnen de Texelse gemeenschap. 
Faciliteren waar nodig. Actief correcte en  verdeling van subsidie en ondersteuning waarborgen. 
Meer openbare speeltuinen zal de onderlinge band van de Texelse jeugd versterken en bijdragen aan 
meer en gezonder bewegen. 

  
TB wil in gesprek gaan met dorpscommissies, jeugdclubs en verenigingen en waar nodig meer 
financiële ondersteuning bieden. Ook Texelse talenten dienen een “nog” betere financiële 
ondersteuning te verkrijgen zodat zij beter hun talent kunnen ontwikkelen. 
 
Mobiliteit:  
Een goed en uitgebalanceerd openbaar vervoer zal bijdragen aan minder autobewegingen. Met 
partijen in gesprek blijven om hier de mogelijkheden en verbeteringen toe te blijven passen. 
 

 
2. PvdA (3 zetels) 

 
Zorg: 
We willen niet dat Texelaars voor verpleegzorg en dementiezorg naar de overkant moeten. De zorg 
op Texel moet goed geregeld zijn. We helpen iedereen die moeite heeft om mee te komen in de 
maatschappij.  Dat zijn we als samenleving aan elkaar verplicht. Maar dat lukt alleen als we dat als 
hechte samenleving oppakken. Als we ook elkáár gaan helpen. Daarom willen we meer gaan 
investeren in het vergroten van betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. En in het versterken 



van sociale netwerken, burenhulp, vrijwilligerswerk. Nuttig bezig zijn, bijdragen aan de maatschappij, 
betaald of onbetaald is goed voor mensen. Daar helpen wij bewoners actief bij. 

  

• We voorkomen gemeentelijke wachtlijsten in de zorg en verminderen bureaucratie 

• We investeren in opleiden, aantrekken en vasthouden zorgpersoneel en -vrijwilligers 

• Met Texels Welzijn blijven werken aan verbindende maatschappelijke initiatieven  

Wonen: 
Texel vergrijst en we moeten ons best doen om jonge mensen hier te houden en hier heen te laten 
komen. Daarom moeten we zorgen voor doorstroming en bouwen voor lage- en middeninkomens, 
zodat ook horeca- en zorgpersoneel, docenten en vakmensen hier kunnen blijven werken en wonen. 
  
500 woningen erbij in 2030 waaronder bouw van appartementen voor senioren die dan hun 
eengezinswoning kunnen verlaten. 
Plan maken om doorstroming te bevorderen: woningen en appartementen (verplicht met liften) 
bouwen, prijsprikkels, ontzorgen en voorlichten, voorrang geven, onderzoeken Koopfonds 
Doorstroming. 
Zorg- en onderwijspersoneel, agenten en andere onmisbare beroepen krijgen voorrang. 
 
Welzijn/Samenwerking:  
We zien Texel als een vereniging waaraan alle leden hun bijdrage kunnen leveren. We zijn trots op 
onze cultuur en onze identiteit. En op de dingen die we maken, doen en organiseren. We zien Texel 
graag als een vereniging waaraan alle leden, waar ze kunnen, hun bijdrage leveren. De inzet van 
vrijwilligers verandert en corona heeft ons verenigingsleven ook op dat gebied een knauw gegeven. 
Wij willen onze stichtingen en verenigingen helpen toekomstbestendig te zijn.  

Aantrekken en vasthouden van personeel van de toekomst: 

We hebben een groot tekort aan werknemers. Daarom moeten we als eiland aantrekkelijk zijn voor 
nieuw personeel én onze eigen jeugd carrièrekansen bieden. 

 

3. Groenlinks (3 zetels) 
  

Zorg en Welzijn/Samenwerking: 
Texel zorgt voor goede gezondheidszorg, goed onderwijs en goede sport- en cultuurvoorzieningen. 
Texel zorgt goed voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft. 

  
Preventie vraagt ook een financiële samenwerking op de langere termijn tussen de  
gemeente, particuliere Texelse fondsen en zorgverzekeraars. Het rendement van gemeentelijke 
investeringen in preventie komt ten goede aan Texel en niet aan zorgverzekeraars. Hier zet de 
gemeente de komende jaren stevig op in. 

   
De gemeente moet in het Sociaal Domein de Texelse samenleving maximaal inschakelen, en 
ambtelijk alleen doen wat alleen de gemeente is toebedeeld of wat de gemeente aantoonbaar beter 
kan. 

  
Wonen & Werken: 
Wonen op Texel: het is te gek voor woorden dat Texel niet zuiniger is op zijn jeugd. Nu verdwijnen 
jongeren naar de overkant en ze kunnen niet terugkeren als ze dat willen, omdat er geen betaalbaar 
huis is te vinden. Is op Texel het landschap belangrijker dan woningen voor onze jongeren? Of 
woonruimte voor doelgroepen die bijzondere woonvormen nodig hebben?  



Ook huisvestingstekort voor werknemers in bijvoorbeeld de zorg en andere sectoren is een groot 
probleem. Goed ingepast in de dorpen en waar nodig in het landschap gaan we van huisvesting nu 
echt werk maken. Ook ondersteunen we elke poging om beter gebruik te maken van bestaande 
woningen en andere gebouwen (splitsen, bevorderen doorstroming van ouder voor jonger etc.) ….. 
Wij willen dat de gemeente alles uit de kast haalt om te zorgen dat wat er op Texel wordt gebouwd, 
ook beschikbaar komt voor Texelaars en voor hen die op Texel komen werken. 

  
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt de komende jaren actief gestimuleerd en  
door de gemeente ondersteund. Aangezien de capaciteit van de gemeente en van Woontij z’n 
grenzen kent, is het belangrijk dat Texelaars met woningbouwplannen, en met name plannen voor 
groepen die moeilijk toegang tot de woningmarkt krijgen, goed worden begeleid en ondersteund. Via 
particuliere woningcoöperaties kunnen dorpscommissies ook het bouwen voor eigen inwoners en 
terugkeerders bevorderen. 

  
  

4. VVD (2 zetels) 

   
Zorg:   
Mensen blijven zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. 
Daarom is VVD Texel voorstander van betaalbare woonservice appartementen, waarbij de zorg 
centraal wordt geregeld. Ook geven we ruimte aan mensen die zorg in eigen beheer willen 
organiseren, met bijvoorbeeld mantelzorg of tijdelijke kangoeroewoningen.  

  
Medici op Texel: De huisartsen, tandartsen en zorgmedewerkers komen op Texel steeds meer onder 
druk te staan. Het is belangrijk om goed in contact te blijven met de medische sector en daar waar 
mogelijk te ondersteunen. De aanwezigheid van voldoende ambulances is essentieel. Het 
zorgcentrum dat op Texel wordt gebouwd geeft meer mogelijkheden voor samenwerking.  

  
Zorg voor onze ouderen hoort op Texel. De zorg voor de oudere Texelaar moet altijd op Texel kunnen 
worden geregeld. Nu worden Texelaars nogal eens in Den Helder of Hoorn geplaatst, als er geen 
plaats is in het verpleeghuis op het eiland. Dit is niet de oplossing, het kan tot een isolement leiden 
door het niet goed contact kunnen onderhouden met de familie, vrienden en bekenden op Texel. 
VVD Texel wil daarom dat op het eiland voldoende capaciteit wordt gerealiseerd.  

  
Medische post: In 2003 is de medische post in De Koog verdwenen. Vanaf dat moment is de zorg 
voor onze gasten in het seizoen weer in handen gekomen van onze Texelse huisartsen. Daardoor is 
de werkdruk bij hen erg hoog en is het ook lastig om nieuwe artsen te vinden die de praktijken op 
Texel willen voortzetten. Wij willen onderzoeken hoe we de druk op onze huisartsen ten gevolge van 
toeristenstromen kunnen verminderen. 
 
Wonen: 
VVD Texel wil dat binnen de 500 woningen die Texel de komende jaren mag bouwen minstens 100 
voor middenhuur zijn. Daardoor is er aanbod voor ouderen die hun huis willen verkopen en voor 
huurders die niet voor sociale huur in aanmerking komen. 
In het geldend bestemmingsplan van Den Burg zijn locaties om tot drie etages hoog te bouwen. Deze 
maximale bouwhoogte moet geen beletsel zijn voor voorzieningen die bovenop het dak gerealiseerd 
moeten worden, zoals liften e.d. Deze zogenaamde generatiewoningen moeten immers geschikt zijn 
voor bewoning van alle generaties, jongeren (starters) en ouderen. 
VVD Texel wil beleid maken om het mogelijk te maken Tiny house te realiseren voor generaties die 
bij elkaar op het erf willen wonen, vergelijkbaar met kangoeroe- of mantelzorgwoningen. Onder 



strikte voorwaarden kan een Tiny house tijdelijk worden toegestaan op voor woning bestemde 
gronden. 
 
Welzijn/Gezondheid/Samenwerking 
Sportpas voor alle leeftijden 
 
Personeel/werk/opleiding: 
Ondersteunen van Texelse Zorgopleiding voor werken in de zorg. 
 
Mobiliteit: 
Investeren in fietsveiligheid 
 
  

5. CDA (2 zetels) 
  

Woningbouw moet socialer 
Het aantal woningzoekenden is groot op Texel. Mensen blijven tot op steeds hogere leeftijd in hun 
eigen huis wonen, het aantal één persoons huishoudens neemt toe en we willen jongeren en 
personeel een dak boven hun hoofd kunnen bieden 
Woningbouw wordt flexibel, de vorm is aan te passen naar de woon wensen van het moment en 
gezin samenstelling. De woonwensen voor jong en oud worden gecombineerd en ook 1persoons 
huishoudens worden gecombineerd.   
We houden tevens rekening met de huidige en toekomstige werksituatie. Nieuwbouw dient 
multifunctioneel te zijn. We bouwen levensbestendig zodat alle woningen geschikt zijn voor zowel 
jong als oud. Om eenzaamheid tegen te gaan zou het mogelijk moeten worden om met meerdere 
1persoons huishoudens samen te wonen in één huis. 

  
Mobiliteit:  
Lang thuis wonen brengt mogelijk een mobiliteitsprobleem met zich mee. Oplossingen hiervoor zijn 
niet direct voorhanden. Initiatieven hiervoor zullen wij stimuleren en ondersteunen. 

  
  
  
  

6. D66 (1 zetel) 
 
Zorg: 
 

• Preventie is dé manier om toekomstige problemen qua gezondheid (geestelijk en lichamelijk) 
te voorkomen. Daar hoort goede voorlichting bij, laagdrempelige mogelijkheden tot 
bewegen, gezonde en betaalbare voeding. Ondersteuning voor organisaties die dit vorm 
willen geven willen wij meenemen in beleid en waar nodig financieel ondersteunen. 

• Participeren is voor iedereen van belang. Burgers met een lichamelijke beperking of een 
chronische aandoening behoren toegang te hebben tot onze maatschappij, om ook van hun 
kennis en kunde te 
kunnenprofiteren.  De  Wet  Maatschappelijke  Ondersteuning(WMO)  dient  burgers,  indien  
nodig,  ondersteuning te geven. Dit geldt met name voor woningaanpassingen, 
vervoershulpmiddelen en huishoudelijke hulp. Dit dient met veel aandacht voor het individu 
te geschieden (zorg op maat).  D66 streeft ernaar dat kwetsbare groepen ook daadwerkelijk 
kunnen (blijven) deelnemen in de maatschappij. 

• D66 wil dat goede verbinding blijft tussen het eiland het ziekenhuis. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat minimaal twee ambulances op het eiland aanwezig zijn. 



 
 
 
 
Wonen:   
 

• D66 heeft als belangrijkste doelstelling dat nieuwe woningbouw financieel bereikbaar moet 
zijn voor jonge mensen. Deze leeftijdscategorie heeft Texel nodig 
om  in  de  toekomst  de  vergrijzende  economie  draaiende te houden en om de benodigde 
dienstverlening te kunnen blijven leveren. 

  
Naast diverse genoemde brede maatregelen de volgende specifiek gericht op ouderen: 

  

• D66 realiseert zich dat langer zelfstandig thuis wonen (in oudere bestaande woningen) 
tevens de doorstroming in de markt beperkt. Er moeten meer betaalbare senioren woningen 
beschikbaar komen, waardoor degenen die wél willen verhuizen daartoe de mogelijkheid 
hebben. 

• D66  wil  levensloopbestendig (ofwel woon-altijd) woningen laten bouwen, die inclusieve 
voorzieningen hebben, ter voorkoming van scheef wonen. Mensen willen zo lang mogelijk 
zelfstandig in een woning blijven wonen. Door de standaardisatie van bouwvoorschriften 
wordt het bouwen van deze woningen goedkoper en hoeven er in de toekomst minder dure 
aanpassingen te worden uitgevoerd. 

• We zullen rekening moeten houden met een toenemende groep dementerende ouderen op 
Texel. Voor deze groep zal passende huisvesting op het eiland geregeld moeten worden. In 
samenspraak met Woontij en de zorgverzekeringsmaatschappijen zullen we als gemeente 
hiervoor bouwgrond beschikbaar moeten stellen. Ook valt te denken aan samenwonen met 
jongeren, waarbij de jongeren korting krijgen op de huur als ze een deel van de zorg 
verlenen. 

  
  
Onderwijs/Werk 
  

• D66 wil gericht vervolgonderwijs (mbo, hbo en universiteit) aanbieden in de vorm van 
deelopleidingen, stages en projecten, die aansluiten op de sectoren waarin Texel uitblinkt. 
Jongeren kunnen dan na hun opleiding werken 
in  recreatie,  horeca,  landbouw,  dienstverlening, zorg, wetenschap en techniek. De 
TexelAcedemy en Kenniswerkplaats Texel kunnen daarmee flink worden uitgebreid. 

  

• D66 is van mening dat de groep AOW’ers een belangrijk onderdeel vormt van onze 
samenleving. Een groep die steeds groter wordt en specifieke behoeftes heeft. Wij willen 
meer gebruik maken van de kennis en kunde van deze groep (bijvoorbeeld door deze in te 
zetten als “praktijk leraren” bij geschiedenislessen of metaalbewerking). 

  
  
Mobiliteit 
  

• D66 wil openbaar vervoer op Texel duurzaam en voor de veelgebruiker betaalbaar maken. 
Dat kan door het bijvoorbeeld te koppelen aan het parkeervignet. Mensen met een 
parkeervignet kunnen dan onbeperkt gebruik maken van het OV om drukte op de wegen en 
parkeerplaatsen te vermijden en duurzaamheid te stimuleren. 

 



• Wij willen dat openbaar vervoer toegankelijk is voor scootmobielen. Dus ook in de 
kleine Texelhopperbusjes. 

• D66 Texel wil dat de gemeente in samenwerking met Sigt (Stichting Integratie 
Gehandicapten Texel) de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van 
gebouwen en openbare ruimten beoordeelt en waar nodig verbetert. 

  
 

Hart voor Texel (1 zetel) 
  
  

• Verpleegzorg voor ouderen op Texel zelf georganiseerd 
• Tijdelijke kangoeroe woningen onder voorwaarden toestaan 
• Investeren in zorgpersoneel en huisvesting voor deze doelgroep 
• Meer preventie: jongeren en ouderen meer kunnen laten bewegen 
• Oud Texelaars kunnen altijd weer terugkeren naar het eiland, ongeacht leeftijd via de 

huisvestingsverordening 
• Geen verdere krimp bevolking, liefst groei 

  
  

 


