Stichting Bescherming Historisch Harlingen

Aan de besturen van de plaatselijke afdelingen van
CDA, CU, D66, GroenLinks, Harlinger Belang, OPA,
PvdA, VVD en Wad ’n Partij

Harlingen, 19 november 2017

Betreft: gemeenteraadsverkiezingen 2018
Geachte dames, heren
In het kader van uw verkiezingsprogramma vragen we uw aandacht voor het volgende.
Deze zomer besloten enige tientallen Harlinger particuliere huiseigenaren, beheerders van
kerkelijke gebouwen en plaatselijke en bovenlokale erfgoedorganisaties om de krachten te
bundelen in een Stichting Bescherming Historisch Harlingen.
Directe aanleiding voor deze stap waren de risico’s die verbonden zijn aan de zoutwinning die in
2019 voor de havenmond van Harlingen van start moet gaan: schade aan en waardedaling van
panden in Harlingen, alsmede psychische en emotionele schade bij de bewoners ervan, evenals
bedrijfsschade én imagoschade voor Harlingen als vestigings-, monumenten- en toeristenstad.
Afgelopen vrijdag gaven wij tijdens een ledenbijeenkomst van Oud Harlingen een overzicht van
gesprekken die wij momenteel voeren met tal van betrokken partijen. Dit overleg moet leiden
tot het voorkómen van schade, in welke vorm dan ook, en tot garanties dat eventuele
optredende schade kan en zal worden vergoed. Dat dit onderwerp leeft in de stad mag blijken
uit de motie, die vrijdag in stemming is gebracht, en die mocht rekenen op de steun van 269 van
de 272 aanwezigen (2 tegenstemmen, 1 onthouding).
We doen u de suggestie de garanties die onze stichting van Frisia Zout vraagt, in uw
verkiezingsprogramma over te nemen. Het gaat daarbij om:
- het instellen van een buitendijkse veiligheidszone
- het formaliseren van het ‘hand aan de kraan’-principe
- het uitvoeren van tiltmetingen aan de SAS en de Tjerk Hiddessluizen
- het plaatsen van tiltmeters in panden in risico-gebieden
- omkering van de bewijslast voor het Harlinger zoutwinningsgebied
- beschikbaarheid van een afdoende schadefonds
- vergoeding van alle soorten schade
- continue, open en transparante communicatie met de bevolking
Hebt u behoefte aan meer of andere informatie, dan horen wij het graag via chris@terp10.nl
Met vriendelijke groet,
Jarig Langhout
voorzitter

