Aan de (steun)fracties
van de nieuwe
Harlinger gemeenteraad

Harlingen, 9 april 2014
Geachte dames, heren,
Oud Harlingen maakt op een geschikt tijdstip graag kennis met de nieuwe raad. We hebben
echter ook een drietal punten, die we u juist in dit stadium al graag meegeven.
1. Sanitaire voorzieningen
Het zou het aanzicht en ook de gastvrijheid van de stad naar ons idee goed doen, wanneer
de tijdelijke en drijvende sanitaire units worden vervangen door definitieve toiletvoorzieningen.
Wij pleiten daarom voor het maken van een integraal plan, dat aangeeft op welke geschikte
plekken, verspreid in de binnenstad, op termijn voorzieningen zouden moeten zijn die voor
zowel inwoners, watersporters als (dag)toeristen beschikbaar zijn.
Toelichting
Het is de afgelopen jaren niet of nauwelijks gelukt op dit punt voortgang te boeken. De door
ons uitdrukkelijk als tijdelijk bedoelde drijvende unit in de Zuidoostersingel is bijvoorbeeld toch
definitief inbestemd. De oorspronkelijk voorziene evaluatie in 2014 is dus van de baan, en
daarmee ook het idee de unit na enkele jaren een minder fraai exemplaar in de Noorder- of
Zuiderhaven te laten vervangen. Op deze manier blijft het pappen en nathouden.
Wij pleiten voor een structurele aanpak. Op voorhand zouden wij de oplossing niet willen
zoeken in nieuwe bouwsels, maar in inpassing in de bestaande bebouwing, zoals ook in het
buitenland veel gebeurt. Dat zal tijd vragen. 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. Zonder een idee van de wenselijke
eindsituatie komen we echter nergens. Laten we daar dus mee beginnen. De voorzieningen
kunnen vervolgens stap voor stap gerealiseerd worden. We geven daarbij de gedachte mee
combinaties te zoeken, bijvoorbeeld met een wasserette, informatiepunt, parkeergarage,
horeca, fietsverhuur of andere diensten.
2. Zoutwinning
Het bestuur van Oud Harlingen is er niet gerust op dat de beoogde zoutwinning voor de kust
zonder gevolgen blijft voor de historische binnenstad. Ons standpunt is vooralsnog dat elke
schade aan de historische binnenstad voorkomen moet worden.
Mocht zich onverhoopt toch schade voordoen, dan moet erkenning, herstel en financiële
vergoeding daarvan aanzienlijk sneller verlopen dan de afgelopen jaren in Groningen het
geval was bij de gaswinning.
Wij delen onze zorg bij dezen met u, in de hoop en verwachting in de gemeenteraad voor
beide standpunten een medestander te vinden.
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3. Zuiderbrug
In november suggereerden we college en gemeenteraad het terugbrengen van een
Zuiderbrug in overweging te nemen. Dit was niet zozeer ingegeven door een hang naar het
verleden, als wel vanuit de gedachte van een gezonde stadsontwikkeling.
We maken u er op attent dat in reactie op dat eerste idee twee leden van de vereniging een
alternatief plan ontwikkelden, dat dinsdag 15 april tijdens de Voorjaarsvergadering van Oud
Harlingen zal worden gepresenteerd. We nodigen u ook daarom graag uit aanwezig te zijn,
vanaf 20.00 uur in Trebol.
Met vriendelijke groet,
Anneke F. Visser
voorzitter
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