Aan het college van B & W
van de Gemeente Harlingen
Postbus 10.000
8860 HA Harlingen
cc de fracties van de Harlinger gemeenteraad

Harlingen, 27 september 2011

Betreft: sanitaire units

Geacht college,
Op maandag 19 september hebben wij kennis genomen van uw plannen voor een drijvende
sanitaire unit in de Zuidoostersingel. In reactie daarop geven wij u de volgende informatie.
Sanitaire voorzieningen algemeen
De vereniging Oud Harlingen meent dat de stad het meest gediend is met sanitaire
voorzieningen, die openbaar toegankelijk zijn en verspreid in de binnenstad zijn gesitueerd.
Naar onze mening moet het streven zijn op geschikte plekken in de stad voorzieningen te
realiseren die voor zowel inwoners, watersporters als (dag)toeristen beschikbaar zijn.
De huidige drijvende units in de Noorder- en Zuiderhaven zijn niet toegankelijk voor toeristen
en inwoners. Ze houden bovendien ligplaatsen bezet, die wij liever door schepen ingevuld
zien. Ten derde dragen ze, vriendelijk uitgedrukt, niet bij aan het straatbeeld. Wij pleiten er
daarom voor nieuwe voorzieningen in bestaande bebouwing te realiseren. In het buitenland
zijn daar talloze goed functionerende voorbeelden van te vinden.
Voorzieningen op een eerste verdieping, zoals beoogd wordt op de Noorderhaven, vinden
wij niet gastvrij en klantonvriendelijk. Voor mindervaliden en de groeiende groep senioren,
maar ook voor de doorsnee gebruiker, is het prettiger voorzieningen op de begane grond te
hebben.
Vaste versus tijdelijke voorzieningen
Ons pleidooi voor bestaande bebouwing is ingegeven door de ervaring dat het lastig blijkt
nieuwbouw in te passen in de historische stad. Voor de Zuidoostersingel bijvoorbeeld is
eerder een transparant toiletgebouw ontworpen dat op zichzelf wel door ons bestuur werd
gewaardeerd. De situering op het Zuiderbolwerk vonden we binnen de historische context
echter storend. Door voorzieningen in bestaande bebouwing te vestigen worden zulke lastige
ontwerp- en inpassingsopgaven voorkomen. Wij denken bovendien dat het - zeker in deze
tijd van dalende huizenprijzen en leegstand - goedkoper kan zijn bestaande bouw te
benutten dan geheel nieuwe voorzieningen te realiseren.

Vereniging Oud Harlingen - Postbus 80 - 8860 AB Harlingen - www.oud-harlingen.nl

Bij het zoeken van geschikte plaatsen - wat ons betreft ook in de buurt van de Noorder- en
Zuiderhaven ter vervanging van de tijdelijke units daar - geven wij graag de gedachte mee
mogelijke combinaties in het achterhoofd te houden, zoals bijvoorbeeld met een wasserette,
informatiepunt, fietsverhuur of andere diensten. Ook het gezamenlijk met de pachter van de
jachthaven(s) exploiteren van de voorzieningen is wat ons betreft denkbaar – wellicht een
win-winsituatie voor beide partijen.
Het zal tijd vragen om de juiste spreiding van voorzieningen in de stad te realiseren. Niet elk
pand is vanwege de ligging of omliggende bewoning geschikt voor toilet- en
douchevoorzieningen en wél geschikte panden zijn wellicht niet per direct beschikbaar.
Wij hebben u enige eerste suggesties gedaan voor panden die onzes inziens voor de
vestiging van sanitaire voorzieningen in aanmerking komen, maar die alleen na overleg en
op enige termijn daarvoor beschikbaar kunnen komen.
Drijvende unit Zuidoostersingel
Om in de tussenliggende tijd in de behoefte aan voorzieningen te voorzien denkt u aan een
drijvende unit in de Zuidoostersingel. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat wij een andere
koers voorstaan. Tegelijk vinden wij dat een gastvrije stad, zoals Harlingen wil zijn, aan al
wie zich binnen de stadsgrenzen bevinden fatsoenlijke voorzieningen moet bieden.
Wij hebben daarom geen bezwaar tegen een ‘proefligging’ van twee jaar van de
voorgestelde unit in de Zuidoostersingel, als overbrugging tot een definitieve oplossing. Dat
standpunt is zeker mede ingegeven door de zorg en aandacht, die aan het voorliggende
ontwerp is besteed. Het platte groendak en het materiaalgebruik (roestvrij staal en houten
bekleding) maken de unit onzes inziens tot een verzorgd geheel, dat beslist te verkiezen is
boven de units die momenteel in de Noorder- en Zuiderhaven liggen. Wordt de unit na twee
jaar overbodig en is in de Noorder- en Zuiderhaven nog geen verbetering van de situatie
bereikt, dan kan de unit wellicht een van de witte units daar vervangen. Op die manier wordt
Harlingen beslist weer een stukje mooier.
Met vriendelijke groet,

A.F. Visser
voorzitter
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