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Datum en plaats Harlingen, 31 oktober 2017 Referentie - 
  
Betreft Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2018  

 

Geacht college, 

geachte raadsleden en 

geachte inwoners van Harlingen, Midlum en Wijnaldum, 

 

De verkiezingen van maart 2018 werpen hun schaduwen vooruit. De voorliggende 

Programmabegroting, opgesteld door het college dat stoelt op de coalitiepartijen PvdA, Harlinger 

Belang en het CDA, is de laatste in deze raadsperiode. 

 

Harlinger Belang is van mening, dat het college een ruime voldoende heeft gescoord en nog steeds 

scoort. Zij heeft niet slechts op de winkel gepast, maar heeft lef gehad en zich actief getoond in 

velerlei opzichten. 

 

Als relatief kleine gemeente er steeds weer in slagen, een meerjarig sluitende begroting aan te bieden 

en tegelijkertijd een van de goedkoopste woongemeenten van de provincie te blijven, is geen 

sinecure. En ondanks dat er al diverse grote projecten lopen, er dan toch weer in slagen om ruimte te 

creëren voor nieuw beleid, verdient ons inziens de complimenten.  

 

Tijdens de Algemene Beschouwingen past het in zijn algemeenheid niet om uitgebreid terug te kijken. 

Toch willen we enkele zaken noemen, waar Harlinger Belang zich voor heeft ingezet. Waarom, omdat 

deze zeer nauw verweven zijn met de toekomst: 

 

- De verzelfstandiging van de haven om volop te kunnen profiteren van de beter wordende 

economie; 

- De aankoop van de kassen nabij de Tjerk Hiddessluizen om het lang parkeren straks beter te 

kunnen faciliteren; 

- De investeringen in de Willemshaven en het mogelijk maken en blijven maken van activiteiten 

ter bevordering van het toerisme. 

 

Deze raadsperiode zijn belangrijke besluiten genomen, die hun invloed op het toekomstige, 

gemeentelijke beleid zullen doen gelden. Wij hebben er alle vertrouwen in! 

 

De voorliggende Programmabegroting 2018 ademt dezelfde sfeer uit van aanpakken, waarbij wij 

enkele onderwerpen wat meer nadrukkelijk zullen benoemen. 
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1. Cultureel en Historisch Centrum 

Harlinger Belang is zeer tevreden met het plan om een Cultureel en Historisch Centrum te 

realiseren. Anders dan boze tongen beweren, is dit geen literaire hobby voor de elite of een 

kosten verslindend project voor de Kulturele Haadstêd. 

 

Dit plan verstevigt het behoud van een ‘eigen’ bibliotheek, zorgt voor reuring in de Voorstraat, 

vergroot de leefbaarheid in de binnenstad en draagt bij aan het bevorderen van het toerisme. 

Wij zullen deze plannen dan ook steunen! 

 

2. Herinrichting Waddenpromenade 

Het plan om de Waddenpromenade opnieuw in te richten en daarbij een veilige looproute naar 

de parkeerlocaties te realiseren, kan bij ons op grote steun rekenen. Harlinger Belang heeft 

hier in haar verkiezingsprogramma en bij de behandeling van de Parkeernota aandacht voor 

gevraagd. Deze plannen sluiten naadloos aan bij de eerder genoemde investering in het 

uitbreiden van het lang parkeren terrein. 

 

3. Gebiedsontwikkeling N31 

Wij hebben vorig jaar gepleit voor veel groen in het gebied rondom de verdiepte N31. Hier 

moet een prachtig visitekaartje worden ontwikkeld met veilige fiets- en wandelpaden, 

passende bereikbaarheid en recreatieve voorzieningen voor jong en oud. Wij noemen dit de 

‘groene long’ van Harlingen. Wij voelen ons hierin gesteund door  recent onderzoek waaruit 

blijkt dat Harlingen meer recreatief groen kan gebruiken. 

 

En een zijstapje hierbij: ook de schitterend gerenoveerde monumentale bruggen en de 

geplande investeringen in de stadsentrees maken daarbij onze stad alsmaar mooier! 

 

4. Bouwen aan de stad 

Het kan niemand zijn ontgaan, dat er letterlijk en figuurlijk aan en in onze stad wordt gebouwd. 

Niet alleen de Bouwvereniging, maar ook particuliere ontwikkelaars krijgen van ons alle ruimte 

om de ‘rotte kiezen’ op te vullen en te voorzien in de woningbehoefte.  

 

Harlinger Belang wil dat iedereen in onze gemeente prettig kan wonen en ook kan blijven 

wonen. Vandaar dat wij niet alleen geld uittrekken om de gemeentelijke woonvisie te 

actualiseren, maar ook bewoners de gelegenheid geven een visie op hun eigen wijk of dorp te 

ontwikkelen.   

 

5. Verkeersveiligheid 

Maar ook willen wij de leefbaarheid vergroten door te investeren in de verkeersveiligheid. Wij 

zijn blij te lezen, dat het achterstallig onderhoud aan de wegen de afgelopen jaren is 

afgenomen en dat het college hiermee verder aan de slag gaat.  
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Een jaarlijks budget voor klein verkeersleed om de leefbaarheid te vergroten, kan daarbij op 

onze instemming rekenen. In lijn met wat wij tijdens de verschillende wijkschouwen horen, 

vragen wij het college extra aandacht voor de oudere en minder mobiele inwoners op de fiets- 

en wandelpaden.  

 

Wij betreuren het dat de verkeersveiligheid op de Kanaalweg Oost in 2018 niet wordt 

verbeterd. Gelet op de grote investering voor vrij liggende fietspaden kunnen we hiervoor 

begrip opbrengen, echter met een motie vragen wij het college om in 2018 toch alvast met 

slimme en goedkope maatregelen de verkeersveiligheid te verbeteren. 

 

6. Sociaal domein 

Uit recent onderzoek van de Friese Rekenkamercommissies blijkt dat de gemeente haar 

zaken in het sociaal domein goed op orde heeft. Waarvoor hulde! 

 

Ongelukkig zijn wij met het feit, dat de gebiedsteams per 1 januari onderdeel worden van onze 

eigen ambtelijke organisatie. Dit besluit strookt niet met onze ambitie om een zelfstandige, 

wendbare en met andere gemeenten samenwerkende gemeente te blijven. Wij zien het 

recente besluit, om circa 20 mensen in dienst te nemen, met pakweg een miljoen aan kosten, 

als een stap terug en zullen dit kritisch volgen. 

 

Omwille van de beschikbare tijd sluiten wij af. Harlinger Belang is van mening, dat er een uitstekende 

Programmabegroting 2018 voor ligt. Er wordt verder geïnvesteerd in mensen, in werk en in de stad en 

dorpen. 

 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

 


