
Nieuws van de PvdA-fractie 
 
Elke maand heeft de PvdA-fractie een openbare fractievergadering in Het Vierkant, u bent 
van harte welkom om vragen te stellen en mee te discussiëren over wat de fractie in de raad 
en commissie gaat bespreken. Of heeft u iets anders wat met Harlingen en onze inwoners te 
maken heeft en wat u graag met de fractie wil bespreken? We beginnen om 19:30 uur en de 
koffie en thee staan klaar. 
Tot het zomerreces hebben we de volgende fractievergaderingen gepland: maandag 27 
februari, maandag 20 maart, maandag 8 mei, maandag 29 mei en dinsdag 20 juni. 
 
De afgelopen tijd heeft de PvdA-fractie zich met een aantal onderwerpen bezig gehouden. 
Zo hebben we van wethouder Boon de toezegging dat hij na de zomer met een plan van 
aanpak komt om zoveel mogelijk de afvalinzameling in de binnenstad ondergronds te gaan 
doen. Onze mooie binnenstad, met vaak nauwe straten is er met alle grijze en groene 
containers niet mooier op geworden. Denk bijvoorbeeld aan het Havenkwartier, zou het niet 
mooi zijn als daar deze lelijke containers uit het straatbeeld verdwijnen? Maar ook aan de 
niet al te mooie glascontainers aan de Westerzeedijk en Hoogstraat moet iets gedaan 
worden.  
De PvdA-fractie heeft voor de wijziging van het bestemmingsplan Visvijvers Wijnaldum 
gestemd. Wij zien het als een mooie, kleinschalige aanvulling voor de recreatie in onze 
gemeente. De eerdere, veel grootschaligere plannen zijn gelukkig bijgesteld naar een grootte 
die past bij de omgeving. 
Blij zijn wij met de visie Ruimtelijk Kompas die laatst door de gemeenteraad is vastgesteld. Al 
jarenlang vraagt de Harlinger PvdA het college om plannen om de entrees van onze stad op 
te knappen. Dit is een eerste stap om de Westerzeedijk en de Zuidwalweg te gaan 
verfraaien, zodat de bezoekers en inwoners van onze stad niet alleen kunnen genieten van 
onze mooie historische binnenstad, maar al meteen als men onze stad binnenkomt het 
gevoel hebben in een mooie (woon)plaats te zijn. 
 
  
 
 
 
 

Website: www.harlingen.pvda.nl 
Facebook: @PvdAHarlingen 

Mailadres van de afdeling: afdelingharlingen@pvda.nl 
Mailadres van de fractie: e.helvrich.pvda@harlingen.nl 
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