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HARLINGER BELANG
Verkiezingsprogramma
2022- 2026

Voorwoord
Harlinger Belang is een lokale partij. Dit betekent dat het belang van onze stad en haar
inwoners centraal staan in ons politiek en bestuurlijk handelen. Wij hoeven ons niet te
onderwerpen aan richtlijnen of standpunten van landelijke partijbesturen. Onze focus ligt op
wat goed is voor Harlingen en dat hebben we in de afgelopen tientallen jaren ook laten zien.
In dit programma vindt u dat terug in zowel de speerpunten voor de komende jaren als in
onze terugblik.
Het lokale brengt voor ons automatisch met zich mee dat ons beleid altijd sociaal is en moet
zijn. Als je het algemeen belang nastreeft, is dat een must. In dit programma beschrijven we
onze ambitieuze keuzes ook op het gebied van het sociaal domein. Nu al kent de gemeente
Harlingen veel gezinnen die moeite hebben om rond te komen. We willen onze voorzieningen
in stand houden en waar mogelijk in de komende jaren verbeteren. Dat betekent dat we goed
op de centjes moeten passen. Bureaucratie, verspilling, projecten die zich kenmerken door
grootheidswaanzin en hobbyisme vinden we onacceptabel. Effectief en doelmatig zijn voor
ons de sleutelwoorden. Als lokale partij trappen we niet in de valkuil; “zijn jullie links of
rechts?” Die vraag is bovenstaand beantwoord.
Ons derde kenmerk is dat we al jaren werken met ervaren mensen: In het bestuur, in de raad
en, wanneer we deel uitmaken van het college, met een eigen wethouder. Het voordeel van
onze lokale partij is dat deze ervaring binnen onze eigen gelederen en dus in de gemeente
Harlingen blijft. Harlinger Belang is geen springplank om binnen een landelijke partij carrière
te maken, de aandacht ligt hier, bij onze eigen mooie stad.
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Ter voorbereiding op dit verkiezingsprogramma is bestuur, fractie en (kandidaat)leden
gevraagd om in de directe omgeving aan familie, kennissen, buren, werk- en sportrelaties,
e.d. twee vragen te stellen:
1. “Waarover bent u tevreden, wat betreft de gemeente Harlingen in de afgelopen jaren, en
wat moeten we blijven koesteren”.
2. “Waar moeten we als H.B. de komende tijd bovenop blijven zitten”. Over het algemeen
zijn de inwoners tevreden met het wonen en werken in onze gemeente. Uit deze raadpleging
en uit onze contacten met inwoners en ondernemers blijkt dat dit zeker niet geldt voor hun
contacten met het lokale bestuur. Men heeft er het liefst zo weinig mogelijk mee te maken.
Er is dus werk aan de winkel voor de politiek om het vertrouwen van de burger terug te
winnen. Wij doen hiertoe in ons programma stevige voorstellen. Aansluitend is in de bijlage
een overzicht gegeven van overige voorgestelde verbeterpunten die wij, buiten het
verkiezingsprogramma om, ook van belang achten.

Terugblik op de afgelopen raadsperiode: wat ging goed, wat niet en watmoet anders
Onze speerpunten kort samengevat:
1. Sterker inzetten op samen leven, wonen en werken.
2. Een gezellige, levendige en goed toegankelijke (binnen)stad bevorderen.
3. Meer recreatie en activiteiten voor jeugd en volwassenen organiseren.
4. Inwoners moeten daadwerkelijk worden gehoord door hun bestuur en de ambtelijke
organisatie.
5. Versterking van de lokale democratie door ondersteuning van burgerinitiatieven en
actiever gebruik van referenda aanmoedigen.
6. Meer en intensievere betrokkenheid van inwoners bij grote bouw- en
ontwikkelingsprojecten stimuleren en dit op voorhand vastleggen in transparante processen.
7. Meer steun geven aan (startende) ondernemers en aan hun invloed in (bedrijfs)plannen.
Onderstaand staan we stil bij een aantal hoofdpunten, die in de afgelopen periode zijn
gerealiseerd en waaraan wij vanuit de oppositie een bijdrage aan hebben geleverd. Of hebben
aangegeven hoe het ook anders kan. Dit komt bij de verschillende onderwerpen nader aan de
orde.
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SAMENWONEN, SAMEN LEVEN
1. Volkshuisvesting
Harlinger Belang is tevreden over de bouwactiviteiten van de Bouwvereniging. In Midlum
en Wijnaldum zijn mooie duurzame sociale huurwoningen gerealiseerd. In Plan Zuid in
Harlingen worden goede plannen uitgevoerd in het kader van de stadsvernieuwing. Elders in
de stad worden volop koopwoningen gebouwd door projectontwikkelaars, zoals
Ludinga/Klaver, Harns Invest en Heijmans.
Op het Koopmansterrein worden op termijn huurwoningen in het wat duurdere segmentgebouwd voor huurders die niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Wijvinden dit een goede ontwikkeling. Vanwege de toenemende behoefte aan huurwoningen indit segment zullen wij verdere voorstellen hiertoe aanmoedigen. Bij de herinrichting van hetSpaansen terrein zou hier uitdrukkelijk aandacht aan moeten worden besteed. Het moet eenaantrekkelijke wijk worden voor de diverse doelgroepen.Wij gaan er uitdrukkelijk op toezien dat de inbreng van omwonenden en andere betrokkenen
hierbij goed is gewaarborgd. Dat past bij ons speerpunt “eigentijds bestuur”.
2. Verkeer, vervoer en onderhoud
Bereikbaarheid van en leefbaarheid in stad en dorpen gaan hand in hand. Wij vragen aandacht
voor de binnenstad van Harlingen. Belangrijk is een goed evenwicht tussen verkeer,
woongenot, winkelen, logiesbeleid en huisvesting van arbeidsmigranten om onrust en
overlast te voorkomen. Toezicht en handhaving zijn van groot belang. Van alle kanten
bereiken ons klachten over het gebrek hieraan. Hetzelfde geldt voor het gebrek aan
zichtbaarheid van de politie op straat.
In de afgelopen jaren is er veel gedaan aan het achterstallig onderhoud. Wij hebben daarop
altijd aangedrongen en we zien verbeteringen. Een paar voorbeelden: de monumentale
bruggen, het Harmenspark, het Harlinger bos, de Willemshaven, de Stationsweg, de
Kanaalweg en recentelijk de Spoorstraat. Toch bereiken ons nog steeds berichten van
inwoners, vaak ouderen en mindervaliden, die hinder ondervinden of zich ergeren aan
achterstallig onderhoud m.b.t. bestrating en groenvoorziening. Met name uit deOosterparkwijk bereiken die klachten ons opvallend vaak.
De gemeente moet dus meer werk maken van toezicht en handhaving en bovengenoemde
klachten oplossen. Daartoe zet zij o.m. het door ons noodzakelijk geachte Quickresponseteam in (zie hieronder “Dienstverlening met meer service”).
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3. Zorg en het Sociaal Domein
Zorg in algemene zin wordt geboden via het gebiedsteam. Er wordt samengewerkt met
huisartsen, scholen, politie, etc. Het probleem is dat dit College al jaren geen grip krijgt op
de ontwikkeling van de kosten van Jeugdzorg, WMO en Beschermd Wonen. Jaar op jaar
schrijft het college dat ze “zicht en grip” willen krijgen op deze kosten. Maar jaar op jaar lukt
dat niet. Het is een structurele verliespost. Er moet dit jaar weer ongeveer 1 miljoen euro
gereserveerd worden voor 2021 en daarop volgende jaren om andermaal de onvoorziene
tekorten af te dekken
3.1. Empatec
Het hoofdpijndossier heet “de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West en NVEmpatec”. Stuitend is het woord dat past bij de chaos van Empatec. Ondanks grote
verhogingen van onze bijdragen en een financiële injectie van 5 miljoen euro van de
deelnemende gemeenten, lukt het niet om tot een positief resultaat te komen. Deze coalitie
en met name wethouder Schoute heeft geen enkele grip of controle op de kosten. Het is
kwalijk dat wethouder Schoute overleg met de Gemeenteraad vermijdt. Geplande
informatieve vergaderingen worden voortdurend geannuleerd. De Gemeenteraad, uw
gekozen volksvertegenwoordiging, moet de echte informatie keer op keer uit de krant
vernemen. Momenteel zeer actueel gelet op de raad enquête in Súdwest-Fryslân.
De verantwoordelijke wethouder doet er het zwijgen toe. Wij vrezen dat het resultaat hiervan
bestaat uit “tekenen bij het kruisje” en extra financiële lasten.
Wethouder Schoute en daarvoor ex-wethouder Kuiken hebben als bestuur schromelijk
gefaald en dragen hiervoor de volle politieke verantwoordelijkheid. Harlinger Belang wil
onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar eventueel uittreden uit deGemeenschappelijke Regeling. Daar komt bij, dat dergelijke Regelingen de lokale
democratie ondermijnen. Deze Regelingen kennen namelijk een eigen bestuur waarin
Harlingen slechts met één wethouder vertegenwoordigd is. De gemeenteraad wordt alleen
maar geïnformeerd en mag weer “tekenen bij het kruisje”. Het enige dat zij kan doen is nut
en noodzaak van dergelijke regelingen beoordelen en eventueel besluiten eruit te stappen.
3.2 Behoud en uitbreiding Zorgplein Harlingen
Het Zorgplein Harlingen voorziet in een breed scala aan lokale en regionale zorgbehoefte.Wij zijn alert op verschraling van het zorgaanbod in Harlingen. Wij willen dat inwoners van
de gemeente Harlingen zorg dicht bij huis kunnen vinden, dus geen lange reistijden, geen
extra gezondheidsrisico’s en geen overlast voor patiënten en hun familie door langere
reisafstanden.
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4. Cultuur, Sport en Recreatie
De inrichting van het Entrepot gebouw tot cultureel centrum heeft onze steun, sterker, we
hebben daar regelmatig aandacht voor gevraagd. Het gebouw zal voor verenigingen en voor
diverse activiteiten ingezet kunnen worden ter vervanging van Trebol. Plannen voor andere
locaties, zoals de Midlumerlaankerk, zien wij eerder als aanvulling dan als concurrentie.Particuliere initiatieven worden aangemoedigd en verdienen onze steun.
Elke inwoner moet kunnen spelen, sporten en bewegen. Sport en recreatie bepalen voor een
belangrijk deel de leefbaarheid en levendigheid binnen de gemeente en zijn belangrijk voor
alle mensen. We willen de komende vier jaren een toenemend aantal initiatieven en
activiteiten op deze gebieden stimuleren. Sportvoorzieningen moeten aantrekkelijk,
duurzaam en multifunctioneel zijn/worden. Met name voor de jeugd, mensen met een
beperking en onze ouderen dient er extra aandacht te zijn: initiatieven vanuit en voor deze
doelgroepen kunnen op onze steun rekenen. Verenigingen geven de gemeenschap een sociale
cohesie en dat is een waarde die we moeten koesteren in een steeds meer verhardende
maatschappij. Afgezien hiervan is sporten gewoon leuk en gezond. Het gemeentebeleid moet
er daarom op gericht zijn deze voorzieningen duurzaam in stand te houden. Recreatie- en
educatiemogelijkheden zijn voor ouderen middelen om sociaal actief en bij de tijd te blijven.
“Meer bewegen voor jongeren en ouderen” blijven wij stimuleren. Openbare ruimtes
moeten uitnodigen tot bewegen en worden ingericht zodat deze uitdagen om te sporten,
spelen en bewegen. Wij krijgen met name veel vragen van ouders om meer speelfaciliteiten
voor jonge kinderen, gemeente breed, maar ook specifiek voor op het strand bij Het Zilt. Wij
zetten ons hier voor in.
Ook ondersteunen wij de verschillende dorpsactiviteiten in Midlum en Wijnaldum. De
dorpshuizen De Spil en De Bijekoer zijn onmisbaar voor het dorpsleven. Wij dragen ze een
warm hart toe en weten hoe belangrijk deze centra zijn voor de dorpen en hun bewoners. Wij
zullen ons er hard voor maken dat deze faciliteiten ook in de toekomst in stand worden
gehouden.
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ZELFSTANDIG EN EIGENTIJDS BESTUUR
1. Dienstverlening met meer service
Onze gemeente kampt met een groot personeel- en organisatieprobleem. Inwoners en
ondernemers ervaren een groot gebrek aan medewerking van de ambtelijke organisatie. Een
paspoort of rijbewijs krijgen lukt nog wel, maar ingewikkelder moet het niet worden.
Veelgehoorde klachten zijn: trage afhandeling van (bouw) vergunningen en procedures.
Processen schieten niet op, klanten worden niet op de hoogte gehouden van de voortgang van
hun vraag of klacht en worden ondanks beloftes niet terug gebeld, men zit in vergadering
en/of is niet bereikbaar; niet bekend is wie ergens zeggenschap over heeft of een beslissing
kan nemen, onduidelijke argumentatie over toe- of afwijzing. Afdelingen en medewerkers
werken langs elkaar heen, er zijn eigen eilandjes met koninkjes. Kortom, niet goed genoeg
om onze gemeente door de komende veranderingen van deze tijd te leiden (het vertrouwen
van burgers in hun overheid herstellen is hier nog ver weg). Ook de nieuwe zaken als de
energietransitie en verduurzaming vereisen kwaliteit en inzet van medewerkers.
Het hoge ziekteverzuim onder jonge ambtenaren vinden wij zorgwekkend, evenals de
extreem hoge externe inhuur van medewerkers zonder duidelijke competenties. Wat is de
Pavlov reflex van dit College: weer een vraag om meer formatie en meer budget en daarbij
gaat het om miljoenen euro’s extra, (zie de programmabegroting 2022 en volgende jaren),
terwijl nut en doelmatigheid van de extra bestedingen niet duidelijk zijn. Doorlichting van
de personele organisatie op geschiktheid, cultuur en werkmethode met de daarbij horende
consequenties is noodzakelijk. Op basis van de verkregen informatie een verbeterprogramma
starten, zodat bovengenoemde klachten verdwijnen. Ambtenaren moeten goed geschoold en
met plezier hun werk kunnen verrichten en de inwoner en ondernemer moeten toegevoegde
waarde ervaren. Een verbeterprogramma dus met concrete en meetbare doelstellingen.
Systematische terugkoppeling over voortgang hiervan aan de gemeenteraad is een vereiste.
Daarnaast zou het op korte termijn al helpen, als in het organogram van de gemeentelijke
organisatie op de website vermeld wordt hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn over de
verschillende afdelingen, zodat inwoners direct met ambtenaren kunnen communiceren.
Tevens zou er voor ‘klein ongemak’ dat inwoners signaleren een zogenaamd Quick-response-team opgezet kunnen worden om deze klachten snel op te lossen. Denk aan zaken
als niet opgeruimd afval, uitstekende stoeptegels etc. Vermeld dan ook op de gemeentelijke
website dat ze opgelost zijn. Zaken die bij de wijkschouwen aan de orde komen, kunnen op
deze manier ook effectief en snel worden afgehandeld. Dat draagt bij aan herstel van het
vertrouwen van de inwoner in de plaatselijke overheid.
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2. Eigentijds bestuur
Wij willen dat de gemeente een convenant opstelt dat de burgerparticipatie over een heel
traject van begin tot eind systematisch vastlegt en transparant maakt, met name voor grotebouw- en ontwikkelingsprojecten, zoals bijvoorbeeld bij de al lopende projecten
“Ontwikkeling Westerzeedijk ”en “Almenum aan de Midlumerlaan”. Betrokken inwoners
melden ons dat ze de inspraak en medezeggenschap nu veelal ervaren als een wassen neus
waarbij doorgedrukt wordt wat het College wil. Ook moet er een einde komen aan de
onduidelijke rol van de betrokken wethouders. Het is meer dan triest dat benaderde
raadsleden niet of nauwelijks (tijdig) op de hoogte bleken te zijn van wat er speelt. In de
toekomst willen we dat voorkomen door een transparante aanpak met duidelijk geregelde
medezeggenschap van de (betrokken) inwoners.

3. Burgerinitiatieven
Wij steunen burgerinitiatieven. Die komen, ook landelijk gezien, moeizaam van de grond.
Een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief dat succesvol is, is de “StichtingBescherming Historisch Harlingen”. Op initiatief van de vereniging Oud Harlingen houdt
deze stichting zich bezig met het voorkomen van schade aan onze monumentale binnenstad
door (met name) zoutwinning. Dit burgerinitiatief leidde tot een
samenwerkingsovereenkomst tussen: gemeente, provincie, Frisia Zout en het waterschap om
de zoutwinning in alle opzichten in goede banen te leiden en onrust, schade en misinformatie
in Harlingen te voorkomen. De stichting heeft meerdere burgerinitiatieven in petto om
inwoners te ontzorgen en het nieuwe veiligheidsdenken inhoud te geven. Deze initiatieven
ondersteunen wij van harte.
Daarnaast willen wij, als versterking van de betrokkenheid van de inwoners en om hen meer
invloed te geven op lokale politieke vraagstukken, dat de gemeente de bestaandereferendumverordening actiever inzet of inwoners hiertoe stimuleert dat zelf te doen. Het
referendum kan op twee manieren worden ingezet. De eerste is dat inwoners zelf het initiatief
nemen, dan spreken we van een raadgevend referendum. Als de raad zelf het initiatief neemt
dan spreken we van een raadplegend referendum. Beiden bieden inwoners de mogelijkheid
zich over belangrijke onderwerpen uit hun eigen leefomgeving uit te spreken. Voorbeelden
waarvan wij denken dat die in aanmerking komen zijn: ontwikkelingen rond het Zorgplein,
de (locatie van de) ambtelijke huisvesting, bepaalde omstreden industriële bedrijvigheid
(zodat we niet weer in een soort REC worden “gerommeld”), een mogelijke komst van een
AZC, de zelfstandigheid van de gemeente Harlingen (gelukkig is daar indertijd een
referendum over afgedwongen), e.d. Onderwerpen die van zeer grote invloed kunnen zijn op
het maatschappelijk leven in onze gemeente.



8

SAMEN VOLOP AAN HETWERK
Naast de bestaande werkgelegenheid in de industrie en visserij koesteren we de toeristisch
recreatieve sector; we faciliteren de belangrijke historische vloot, de pleziervaart en rivier- en
zeecruises, o.m. door de bouw van een multifunctionele aanlegsteiger. We steunen de verdere
ontwikkeling van de Willemshaven, waaronder het herstel van het Entrepotgebouw en de
verbouw tot cultureel centrum.
Het havenbedrijf is verzelfstandigd en heeft alle ruimte om de haven verder tot ontplooiing te
brengen.
In de pijplijn zitten verder: kite- en windsurffaciliteiten op het strand en de benoeming van
een city-manager t.b.v. de verdere promotie en ontwikkeling van de stad.
Wij vinden echter dat deze ontwikkeling veel sneller kan en moet dan nu gebeurt. Als de
gemeente haar regierol veel voortvarender had opgepakt, dan zouden er meer nieuwe
bedrijven binnengehaald zijn. Deze samenwerking met ondernemers om belangrijke
bedrijvigheid tot stand te brengen, (in jargon: co-creëert) komt nauwelijks van de grond. En
als het al gebeurt dan veel te traag, teveel herhalingen van zetten, etc. (zie ook het hier boven
gestelde “Dienstverlening met meer service”). Een echt functionerend “ondernemersloket”
is broodnodig.
In de programmabegroting 2022 wordt in “Programma 4 Economie” vooral extra formatie
en extra budget gevraagd, wat ingezet wordt voor nog meer plannen, nota’s, overlegtafels en
bureaucratie. Het kost handen vol geld. Zicht op concrete resultaten van meer
werkgelegenheid en/of nieuwe bedrijvigheid ontbreekt totaal. Een herhaling van zetten uit
het programma van het jaar daarvoor van dit College. Wat wij voorstaan is de volgende
aanpak.
Start het programma kleinschalig, boek succes, bouw het daarna stap voor stap uit. En vooral:
wil het programma slagen, dan zullen ondernemers de kar moeten trekken. Wij zijn van
mening dat er te weinig Harlinger ondernemers uit de maritieme wereld deelnemen. Denk
aan de directeur van de Port of Harlingen en aan andere bedrijven in de industriehaven.
En tot slot:
De coronacrisis heeft grote invloed op de mentale gesteldheid van middelbare scholieren.Jeugdgezondheidszorg en Onderwijs moeten beter op elkaar aansluiten. In samenspraak
met de scholen en jeugdgezondheidszorg moet een concreet plan van aanpak voor meerdere
jaren worden opgesteld. Wij gaan ons hier voor inzetten.
Steun ook de ondernemers en de inwoners die tijdens de pandemie in de problemen zijn
geraakt. Verzwaar dus niet hun lasten: geen verhoging van toeristenbelasting, precario
belasting en OZB belasting. Dat is voor het huishoudboekje van de gemeente ook helemaal
niet nodig.
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PERMANENT IN ONS BLIKVELD
Leven, wonen en werk
Harlinger Belang hecht sterk aan sociaal beleid, zodat de mensen die echt hulp behoeven deze
ook krijgen. En ook aan onze maximale inzet op armoede bestrijding en initiatieven om
mensen uit de bijstand te halen. Daar zetten wij ons voor in. Wij vinden ook dat de
Voedselbank in onze gemeente structurele ondersteuning verdient. Armoede leidt tot
verloedering van onze gemeenschap. En daarom is ons pleidooi in dit programma voor
verdere versterking van de werkgelegenheid en economische weerbaarheid zo belangrijk.

Landelijke ontwikkelingen: Corona en de energietransitie
Wij maken ons net als vele burgers zorgen over de effecten van deze twee onderwerpen op
zowel de korte als de lange termijn voor onze leefgemeenschap. Wij hebben daar op lokaal
niveau weinig zeggenschap over. Wat we wel weten, is wat verstandig beleid is in tijden van
grote onzekerheden of crises, nl. voorzichtig zijn met je uitgaven, met andere woorden: zorg
dat je ruime financiële buffers hebt om tegenslagen op te vangen. Bankiers zeggen niet voor
niets: “in tijden van crisis is cash king”.
Wij vinden dit uitgangspunt in de begrotingsplannen van de gemeente voor de komende jaren
veel te weinig terug: teveel zgn. Sinterklaasprojecten en – uitgaven, waarvan nut, noodzaak
en effectiviteit in onze ogen ontbreken. Extra reserveringen maken, om tegenslagen of
onverwachte lastenverhogingen voor de inwoners te helpen opvangen, lijken ons veel
belangrijker.
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De REC en OMRIN
Wij waren nooit voor de komst van de REC en dat zal ook zo blijven. De realiteit is dat er in
onze haven een ongewenste installatie staat. Wij kunnen daar weinig aan veranderen, Wel
kunnen we er voor zorgen dat het functioneren van de REC goed gemonitord wordt met het
oog op veiligheid, milieu en gezondheid. En op deze punten heeft de OMRIN de afgelopen
jaren en nog steeds grote steken laten vallen. De gemeente dient ervoor te waken dat de REC
geen risico voor de volksgezondheid vormt en spreekt hiervoor, naast de OMRIN, ook de
provincie Friesland en de omgevingsdienst FUMO aan op hun verantwoordelijkheid in deze,
met name hun handhavingsbeleid; dit laatste is in onze ogen tot nu toe niet effectief genoeg
geweest (zie bijv. de diverse nog steeds lopende procedures van de “Stichting Afval Oven
Neen”).
De zoutwinning
Reeds in 2014 hebben wij aangedrongen op een nulmeting in de Harlinger binnenstad om zo
negatieve effecten van de zoutwinning tijdig te signaleren. Door lopende contracten is het
niet mogelijk deze zoutwinning te beëindigen. De zoutwinning onder de Waddenzee wordt
thans, dankzij de “Stichting Bescherming Historisch Harlingen”, dat een
samenwerkingsovereenkomst tussen betrokken partijen tot stand wist te brengen, nauwlettend
gevolgd om die in alle opzichten in goede banen te leiden.Wij vinden dit niet alleen belangrijk
voor het directe doel: bewaking van onze mooie stad, maar ook omdat dit initiatief landelijknormstellend is voor de wijze waarop aan burgerparticipatie inhoud en vorm kan worden
gegeven.
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Bijlage:
Andere aandachtspunten uit onze raadpleging, meerdere malen genoemd.
(Ook waar lokaal bestuur weinig/geen directe invloed op heeft; weerspiegelt kijk op
landelijke politiek).
-Terechte aandacht voor minima en kwetsbare groepen; de groep daar net boven valt vaakbuiten de boot door stijgende kosten, maar geen of nauwelijks compensatie: ” brutotheoretisch genoeg inkomen, maar netto overal het schip in”.
-Ouderen: stijgende kosten voor burgers, al jaren geen geïndexeerde pensioenen.
-Relatief hoog percentage uitkeringstrekkers in Harlingen.
-Voorschoolse/peuter opvang was gratis, effect nu: veel ouders halen hun kinderen er vanaf.

-Gemeenteraad moet veel actiever en sturend optreden; laten merken dat zij, als hoogsteorgaan, boven het College staat. Koop en verkoop van onroerend goed bijv. door de Raadniet meer mandateren aan B&W.
- Teveel meningsverschillen met ondernemers en te hoge juridische kosten; dit moet anders.
- Invoering van burgerpanels als klankbord bij ideevorming, besluitvorming enprocesbewaking bij ontwikkelingsprojecten.

-Wijken: veiliger maken door camera’s te plaatsen; wandelroutes (bijv. waar burgers hunhond uitlaten) voorzien van bankjes; deze ook plaatsen waar (oudere) burgers elkaar nu ookal vaak treffen voor een praatje; opvoeren parkeercontroles in vignetgebieden.
-(Binnen)stad: Parkeren P1,P2 en P3 bij de gemeente laten; binnenstad is nu één groteparkeerplaats, dus de vrijkomende Aldi plek bestemmen als toekomstige parkeerlocatie;verlichting binnenstad opwaarderen, inclusief Noorder- en Zuiderhaven.
- Klimaateffect: door zeespiegelstijging zijn binnenhavens steeds moeilijker te gebruikenen Sassluis steeds vaker dicht. Daarom een jachthaven aanleggen in de Willemshaven.
- Recreatie: aanleggen van een zeezwembad.
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Verkiezingsprogramma 2022-2026 goedgekeurd tijdens Algemeen Leden Vergadering op 15
januari 2022.


