
PvdA verslag raadsvergadering 21 februari 
 
 
Gisteravond was de laatste vergadering van deze raadsperiode tot de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Het was een raadsvergadering met een volle 
agenda. Besloten is onder andere om als gemeente een bijdrage te geven aan de uitbreiding 
van de Maritieme Academie. De PvdA is blij dat het de Maritieme Academie zo goed gaat, 
want door de groei van het aantal vmbo-leerlingen moet er bijgebouwd worden. Door de 
bijdrage van de gemeente wordt dat nu mogelijk gemaakt. 
 
Het idee van de PvdA om in onze historische binnenstad zoveel mogelijk ondergrondse 
afvalcontainers te plaatsen is aangenomen. De vele lelijke huisvuilcontainers zullen 
binnenkort uit het straatbeeld verdwijnen. Maar huishoudens met veel gft-afval kunnen 
uiteraard hun groene container houden. 
 
Ook heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van de zaagtandsteiger in de 
Visserijhaven. De huidige steiger moet dringend vervangen worden. Niet alleen zal dat nu 
gebeuren, maar door de moderne inrichting zal de positie van Harlingen als visserijhaven 
verstevigd worden. De verwachting is dat er meer vissersschepen naar onze haven gaan 
komen, wat weer zal zorgen voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. Een goed plan 
waar de PvdA zich in de gemeente maar ook in de provincie sterk voor heeft gemaakt. 
 
De belastingcheck voor mensen in de bijstand en de schuldhulpverlening, ook een idee van 
de PvdA is ook door de raad aangenomen. De check is ervoor bedoeld om uit te zoeken of 
iemand in aanmerking komt voor belastingteruggave of toeslagen. Er zal tot vijf jaar terug 
gekeken worden, wat voor een grote groep Harlingers flinke bedragen kan opleveren. 
 
De raad heeft ook ingestemd met het deelnemen aan de obligatielening van de stichting 
V84H25 om de panden aan de Voorstraat en Heiligeweg te kopen. Om zo te kunnen starten 
met het belevingscentrum Fries Blauw/Harlinger Aardewerk. Het belevingscentrum past 
prima binnen de toeristische plannen van de gemeente. Het doel is immers om meer 
toeristen naar Harlingen te trekken wat tot meer bestedingen en werkgelegenheid moet 
leiden. Ook voor de levendigheid van onze binnenstad is dit een goed plan, de panden 
krijgen een mooie bestemming. Dit was een initiatiefvoorstel van bijna alle partijen, 
waaronder de PvdA. 
 
Het initiatief van GroenLinks om de gemeente aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie werd 
unaniem aangenomen. Het doel is om minder zwerfafval op straat te krijgen, vooral blikjes 
en flesjes moeten niet op straat gegooid worden, maar netjes worden opgeruimd. 
 
Een groot aantal partijen, waaronder de PvdA, kwam met een motie om te onderzoeken of 
het mogelijk is om de misthoorn terug te plaatsen. Vele Harlingers missen het mooie geluid 
als het mistig is, maar er zijn ook mensen die het geluid minder kunnen waarderen. Gekeken 
zal worden of het mogelijk is om alleen overdag de misthoorn te laten klinken. Wordt 
vervolgd dus! 


