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Verschijnt dinsdag en vrijdag

Toezicht gemeente
tijdelijk op laag pitje
Toezichthouders van de gemeente houden momenteel niet actief preventief
toezicht op ontwikkelingen in de openbare ruimte op Texel.

Foto: Gerard Timmerman

Dat blijkt uit antwoorden van het college
op vragen van GroenLinks. De partij stelde
vragen over het uitvoeringsprogramma
van Vergunningen, Toezicht en Handhaving waarin vermeld staat dat ‘het gebiedstoezicht in 2022 in ieder geval tijdelijk een lagere prioriteit krijgt in verband
met het geraamde uren tekort.’

Kunstveiling levert €6.085,- op voor Oekraïne
De kunstveiling voor Oekraïne die zaterdag op initiatief van Tarek van Sijp (10) werd gehouden, heeft €6.085,- opgebracht. “Het ging onze verwachting te boven”, meldt zijn vader
Peter van Sijp, die samen met tal van anderen hand- en spandiensten verleende. Tachtig kunstwerken kwamen onder de hamer van veilingmeester burgemeester Uitdenhaag.
zoals een schilderij van Tarek zelf. De burgemeester hamerde het af op €170,-. Klapstuk van de veiling was een gesigneerde tekening van Elsje, opgeboden tot €800,-.

Opvang Oekraïnse vluchtelingen
op Texel is van start gegaan

De vluchtelingen uit het oorlogsgebied
komen in ploegen naar Texel. In de 111
kamers aan boord van de hotelboot die de
afgelopen week in gereedheid is gebracht
voor bewoning is plaats voor circa 230
mensen.
De kosten worden nu nog betaald door
de gemeente Texel. Als voorschot aan het
Rijk, uitgangspunt is dat de overheid alle
kosten vergoedt. Wat niet wegneemt dat
van alle kanten de helpende hand wordt
toegestoken voor een extraatje. Boekingsbureau Texelduinen zorgt bijvoorbeeld dat
er op elke kamer een welkomstpakketje

klaarstaat.
Het Texelse softwarebedrijf Bookzo stelt
kosteloos een inchecksysteem beschikbaar. Van der Linde stelt fietsen beschikbaar, vrijwilligers staan klaar om hen daarbij te begeleiden en, indien nodig, fietsles
te geven. Overigens zijn meer vrijwilligers
van harte welkom. Ze kunnen zich aanmelden via de website Texel Spreekt.
De vluchtelingen kunnen ook gratis gebruik maken van de Texelhopper en meerdere Texelse bedrijven en leveranciers geven korting. “Iedereen denkt en doet mee.
De medewerking is top!”, meldt kwartiermaker Jan Passman.
Op Resort De Koog (voorheen De Driehoek) verblijft al een aantal gezinnen. Het
park heeft tien chalets aangeboden voor
de opvang van mensen uit Oekraïne. Daarvan waren er donderdag een stuk of vier in
gebruik. Meer op pagina 2.

Het komt voorlopig nog niet tot een
openbare toiletvoorziening in het centrum van Den Burg.

Jonge ganzen in Den Hoorn.

Pullen melden zich in Den Hoorn
Prikken en schudden van ganzeneieren is
dit jaar niet mogelijk en dat is volgens Arie
Lap uit Den Hoorn inmiddels te merken in
Den Hoorn. Hij legde vast hoe een gans
met jongen door het dorp liep. De provin-

cie heeft dit jaar geen ontheffing voor het
prikken en schudden verleend, waardoor
de eieren ongemoeid gelaten moeten
worden. Dat was de voorgaande twee jaar
ook zo, toen als gevolg van corona.

DE TEXELSE COURANT ALTIJD EN OVERAL LEZEN?

KIES DAN NU VOOR TC-TOTAAL!
Evenementenhulpverlening:

iets voor jou?

Meld je aan via
ehbo.texel@rodekruis.nl
of bel 06-515613699

Het college verwacht dat het gebiedstoezicht in de tweede helft van 2022 weer intensiever kan worden opgepakt. Dat is afhankelijk van het budget dat beschikbaar
is gesteld voor het Toeristisch Toekomstplan en de ontwikkelingen rond de Omgevingswet die nu naar verwachting op
1 januari 2023 van kracht gaat worden.
Bij het Toeristisch Toekomstplan gaat het
om de handhaving van de meldingsplicht
voor logies- en ontbijt die in het najaar
van start gaat en waarvoor momenteel
een strategie wordt ontwikkeld. De gemeente heeft voor die handhaving extra
geld beschikbaar gesteld (voor 2022 en
2023). Zodra duidelijk is of daar mogelijk
geld overblijft, kan dat volgens het college
worden extra ingezet voor extra handhavingscapaciteit.

Openbaar toilet
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De eerste groep Oekraïense vluchtelingen
heeft maandag z’n intrek genomen in de
hotelboot in Oudeschild. Dat meldde de
gemeente gisteren. Het gaat om 30 personen. Eerder werd verwacht dat afgelopen
vrijdag de eerste zouden komen.

Uit een toelichting van burgemeester
en wethouders blijkt het te gaan om
toezicht dat gehouden wordt als toezichthouders lopend, fietsend dan wel
rijdend het eiland opgaan om te kijken
of ergens vreemde of oneigenlijke zaken
plaatsvinden. Dat zal volgens het college
in ieder geval in het eerste half jaar van
2022 niet plaatsvinden. “Dit betekent dat
de toezichthouders zich niet actief over
het eiland zullen begeven om preventief
toezicht te houden.” Het zogeheten meldingsgerichte toezicht blijft volgens het
college wel. Dat is toezicht dat plaatsvindt
naar aanleiding van een binnengekomen
melding. “Dat is derhalve een vorm van
reactief toezicht.”

Twee keer per week vertrouwd de krant in de bus én daarnaast
volledig online beschikbaar voor tablet, pc, laptop of smartphone.
Wilt u een TC-Totaal abonnement voor slechts € 1,50 extra per maand?
Geef dit dan door via info@lenr.nl.

Glazenwasser nodig?
Voor streeploos schone
ruiten bent u bij
ons aan het
juiste adres!
06- 107 823 47

Dat blijkt uit antwoorden van het college
op vragen van D66 over de tweede fase
van de beoogde nieuwbouw op de hoek
Groeneplaats/Parkstraat. De nieuwbouw
en een openbaar toilet zijn elkaar gekoppeld, maar het college is vooralsnog niet
begonnen met de voorbereidingen voor
de nieuwbouw. Dat gebeurt ook pas als
de raad daarvoor opdracht geeft aan het
college. Praktisch: mensen die tijdens een
bezoek aan Den Burg naar de wc moeten, kunnen via de app ‘Hoge Nood’ op
de mobiele telefoon nu ook al op diverse
plekken terecht. Dat wordt via de app allemaal helder en duidelijk aangegeven.

