
 

Motie Herijken Groenbeleid – Harlinger Belang – 24 mei 2017 

 
 

Motie 
Conform artikel 34 van het Reglement van Orde van de Gemeente Harlingen ingediend 
door de fractie Harlinger Belang op 24 mei 2017. 

 
 
Betreft   : Raadsvoorstel nummer 6 van de raadsvergadering 24 mei 2017 
 
Onderwerp  : Herijken groenbeleid 
 
Samenvatting  : Motie met als doel, het college te verzoeken, de bermen van de  
    Pollendam te onderhouden als gazon 
 
 
De gemeenteraad van Harlingen, in haar vergadering bijeen op woensdag 24 mei 2017: 
 
Kennis te hebben genomen van: 
- De Groen Kwaliteitsvisie 2017; 
- De beraadslagingen in de Raadscommissie van 10 mei 2017. 
 
Constaterende dat: 
- De Pollendam vorig jaar aan de gemeente is overgedragen en  de gemeente sindsdien 

verantwoordelijk is voor het groenonderhoud; 
- In de Groen Kwaliteitsvisie het onderhoud is verdeeld over meerdere wijken en deels als 

tussenliggend gebied wordt aangemerkt; 
- De Pollendam de hoofdontsluitingsweg van de woonwijk Ludinga vormt; 
- De Pollendam in de oorspronkelijke plannen van de woonwijk Ludinga, qua 

beeldkwaliteit anders is geschetst dan momenteel het geval is. 
 
Is van mening dat: 
- Het huidige ambitieniveau Basis voldoende is, om tegemoet te komen aan de eerder 

geschetste beeldkwaliteit van de woonwijk Ludinga en in het bijzonder de Pollendam; 
- Het wenselijk is dat de bermen langs de Pollendam, conform het oorspronkelijke plan, 

als gazon te onderhouden; 
- Deze vorm van onderhoud bij de kruispunten met straten en fietspaden een positieve 

bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. 
 
Verzoekt het college: 
Om binnen de uitvoering van de Groen Kwaliteitsvisie, de bermen van de Pollendam op basis 
van gazon te onderhouden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van Harlinger Belang, 
 
J. Saakstra 
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Stemverhouding: 
 

 PvdA HB CDA VVD D66 WPH OPA GL CU 

Voor          

Tegen          

 

 
Deze motie is  

 Aangenomen 
 Verworpen 
 Overgenomen 
 Ingetrokken 
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Raadsgriffier 

 
 


