Aan de politieke partijen
die in Harlingen actief zijn

Harlingen, 25 oktober 2017
Geachte dames, heren,
In de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen brengt de vereniging Oud
Harlingen graag een aantal punten onder uw aandacht.
1. Instandhouding gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en objecten
Dit voorjaar is besloten de subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende panden in te trekken. De regeling kwam tot stand in 2012, maar sloot voor
veel huiseigenaren kennelijk te weinig aan op hun wensen.
Oud Harlingen heeft er geen problemen mee de regeling in te ruilen voor iets beters. Wel
vragen we u er op toe te zien dat er inderdaad vervangende instrumenten komen en dat die
beter voorzien in de behoeften die er bij de eigenaren van dergelijke panden leven. Dat zou
naar onze mening moeten betekenen dat behalve panden ook beeldbepalende objecten
voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen. Denk aan grotere tegeltableaus,
houtsnijwerken van Hempel, beeldbepalende voordeuren en dergelijke. Naar bijdragen op dit
vlak was wel vraag, maar de objecten vielen buiten de criteria van de oude regeling en de
nog bestaande regeling ‘Klein maar Fijn’ is voor deze grotere objecten te kleinschalig.
We vragen u graag net als in 2012 een substantieel bedrag voor de nieuwe, wat ons betreft
bredere regeling beschikbaar te stellen.
2. Voorkomen van schade door zoutwinning
Het bestuur van Oud Harlingen verwelkomt de motie inzake de beoogde zoutwinning, die
voor de zomer raadsbreed is aangenomen. Volstrekt helder moet zijn dat de gemeente alleen
baat heeft bij onafhankelijke, objectieve en onomstreden informatie, wil het traject van
informatiebijeenkomsten succesvol kunnen zijn.
In dat verband wijzen wij u nog eens uitdrukkelijk op publicaties van prof. dr. J.M. van Dunné,
emeritus hoogleraar Privaatrecht, die inzake delfstofwinning de complexe verknoping van
betrokken overheden, toezichthouders, bureaus en bedrijven tot op persoonsniveau in kaart
heeft gebracht. Hij staat in zijn constateringen niet alleen: ook de Onderzoeksraad voor
Veiligheid concludeerde in 2015 dat maatregelen getroffen moesten worden om het belang
van burgers – zowel hun bezit als hun welzijn en hun vertrouwen in het besluitvormingsproces –
zeker te stellen.
Afgelopen voorjaar, 2 volle jaren na het kritische hoofdrapport, constateerde de
Onderzoeksraad dat de vijf aanbevolen maatregelen – waaronder werkelijke
onafhankelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen – nog geen van alle aantoonbaar door
de betrokken overheden en instanties (voldoende) waren uitgevoerd.
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We vertrouwen vanzelfsprekend op een kritische houding van u als politiek ten opzichte van
informatie van belanghebbende partijen zoals Frisia. Het bovenstaande rechtvaardigt in onze
ogen echter ook een gezond wantrouwen ten opzichte van informatie van partijen die
onafhankelijk worden geacht te zijn, maar dat in de afgelopen jaren onvoldoende waren.
Uitgangspunt in het zoutwinningsdossier moet naar onze mening zijn:
- dat elke schade aan de historische binnenstad voorkomen moet worden
- dat Frisia Zout BV het uitblijven van schade garandeert, zowel fysieke (aan gebouwen),
emotionele (bij burgers) als imagoschade
- dat Frisia Zout BV aantoonbaar financieel garant kan staan voor de totale eventuele schade
- dat burgers bij schade niet opgezadeld mogen worden met de bewijslast
3. Naambordjes
Van geheel andere orde is onze wens wat betreft de straatnaambordjes in de historische
binnenstad. Eerder is al wel eenheid aangebracht in straatmeubilair zoals bankjes, lantaarns,
bewegwijzering en prullenbakken – en met een fraai resultaat – maar bij de bebording is dat
nog niet het geval. Wij zouden graag zien dat alle naamborden in de binnenstad gelijk
worden uitgevoerd met kapitale letters en passend bij de monumentale woningen.
4. Terrassenbeleid
Eind 2015 hebben wij aangegeven dat wij diverse horecaterrassen afbreuk vinden doen aan
de gewenste verblijfskwaliteit van de binnenstad. Wij zouden graag een beleidsuitwerking zien
van artikel 2.3.1.3 (exploitatie terras) van de APV. Oud Harlingen zette daarvoor zelfs al een
uitgebreide voorzet op papier, gebruik makend van (toen) recent aangepaste regelingen van
Haarlem, Groningen, Deventer en Middelburg.
Het huidige Harlinger beleid schiet naar onze mening tekort. Wij denken dat Harlingen gebaat
is bij rust in het straatbeeld en voldoende ruimte voor wandelaars – zowel inwoners als toeristen
– om van de binnenstad te genieten. Een uitgewerkt terrassenbeleid is daarvoor voorwaarde.
Daarmee weten ondernemers waar ze aan toe zijn en handhavers waar ze op moeten letten.
We brengen u ten slotte in herinnering dat wij bij eerdere gelegenheden voorstellen deden:
 de beschikbaarheid van openbare toiletten in de stad te verbeteren, door die gespreid
over de binnenstad en in combinatie met andere voorzieningen in te bedden in
bestaande panden. Dat zou een plus zijn voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad
voor zowel toeristen als bewoners.
 opnieuw de Zuiderhaven te overbruggen – niet zozeer vanuit een hang naar het verleden,
maar vanuit de gedachte van een gezonde stadsontwikkeling.
Met bovenstaande opmerking hopen we uw programmatische inzet voor onze stad op het
gebied van erfgoed een steun in de rug te geven. Hebt u behoefte aan meer informatie, dan
verstrekken wij die graag.
Met vriendelijke groet,
Anneke F. Visser
voorzitter
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