


PvdA Harlingen: voor, door, met Harlingers, Winaam’ers en Mullum’ers

De gemeente Harlingen is een krachtige zelfstandige gemeente. Ook in de toekomst zien wij geen reden 
tot fuseren met andere gemeentes. Samenwerken met andere gemeentes is volgens ons de manier om 
de Harlinger inwoners het beste van dienst te zijn. 

                                                                           Onze PvdA kernwaarden:

 
       

        Stadhuis Harlingen

De gemeente Harlingen zal ook de komende jaren moeten investeren in de relatie met inwoners, de 
kwaliteit van de gemeentelijke organisatie en de samenwerking met andere gemeenten. Bestuurlijke 
rust en �nanciële degelijkheid zijn voorwaarden om zelfstandig voort te kunnen bestaan. De PvdA 
Harlingen heeft laten zien kwalitatief goede mensen te kunnen leveren met een kundig wethouder en 
een betrouwbare gemeenteraadsfractie.

De afgelopen vier jaar is �ink geïnvesteerd in onze leefomgeving. Er is veel gerealiseerd in de gemeente 
Harlingen, maar er is ook nog veel te doen….

Als kleine gemeenschap zijn we tot veel in staat. In de stad, maar zeker ook in Midlum en Wijnaldum, is er 
grote gemeenschapszin en zijn mensen erg betrokken bij hun eigen buurt of dorp. De PvdA vindt dat 
deze korte lijnen ook de komende jaren onmisbaar zijn voor de gemeente. Harlingen moet de voordelen 
van onze kleinschaligheid optimaal blijven benutten.

Het is van groot belang dat de kernwaarden van de PvdA ook de komende jaren worden ingebracht in 
het gemeentebeleid. Het is van groot belang om solidariteit te kweken tussen bevolkingsgroepen. In een 
tijd van �exibilisering en onzekerheid op de arbeidsmarkt, moeten de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen.

In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen wat de PvdA-Harlingen de komende raadsperiode wil uitvoeren. 
We rekenen daarbij op uw steun en op uw hulp! Sjantere helpt niet, metdoen wel!

•   Harlingen blijft een zelfstandige gemeente.
•   Solidariteit, kleinschaligheid, menswaardigheid en 
    draagvlak als leidraad bij elke beslissing.
•   Stabiel bestuur: geen bestuurlijke experimenten.
•   Behoud van lage gemeentelijke belastingen.
•   Geen geld uitgeven dat er niet is. We willen een financieel 
    sterke en onafhankelijke gemeente blijven.
•   Geen bezuinigingen op minimabeleid, zorg, onderwijs en 
    cultuur: waar kan meer investeren.
•   Goede inspraak van burgers. De burgers inspraak geven bij 
    inrichting en onderhoud van de openbare ruimte.

 Verkiezingsprogramma 2018-2022
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Economie en Toerisme

         

de andere kant zijn er veel mensen die geen werk hebben. Voor hen is het ook een uitdaging en kans om 
aan de slag te gaan in deze mooie sector. De werkgelegenheid in de zorgsector is groeiende, en wat de 
PvdA Harlingen betreft richten we ons op die groei. We zijn bereid om geld uit te trekken voor omscholing. 
We willen dit samen met zorginstellingen vormgeven de komende periode.
We willen de bestaande zorgcentra Zorgplein/De Batting, De Spiker en Almenum graag faciliteren bij hun 
plannen voor de toekomst. De gemeente Harlingen moet de deuren wagenwijd openzetten voor nieuwe 
woon- en zorginitiatieven die zich willen vestigen binnen onze gemeentegrenzen. Dit komt de werkgelegen-
heid ten goede.

•   Industriehaven:
De PvdA Harlingen wil behoud en waar mogelijk uitbreiding van industrie in de haven. Op- en overslag 
van goederen in de haven, scheepsbouw, o�shore-activiteiten, groene industrie en fabricage moeten de 
ruimte krijgen om te groeien. Bij verkoop of verpachten van grond moet het werkgelegenheidse�ect 
grote rol spelen. 
Realisatie van zaagtandsteigers die deze schepen kunnen herbergen is een prioriteit voor de PvdA. De 
visserij moet beter gefaciliteerd worden. Met name duurzame vissersschepen moeten terecht kunnen in 
onze haven. 
Wij zijn geen voorstander van chemische industrie, een tweede afvalverbrander of andere bedrijven met een 
hoog risicopro�el. We willen dat de gemeente een planologische uitsluitingslijst gebruikt om dergelijke 
bedrijven te weren uit de haven. De PvdA was en is tegen de havenverzelfstandiging. De verzelfstandiging 
van de haven gaat ten koste van de bevoegdheden van de raad en levert geen �nancieel voordeel op. 
Sterker nog: de gemeente blijft voor verliezen opdraaien, maar heeft nog amper invloed op dit voor 
Harlingen belangrijke gebied.

Onze inzet:

Harlingen kent van oudsher twee economische 
pijlers: de industriehaven en het toerisme. De 
PvdA wil graag erkenning voor een belangrijke 
derde pijler: de zorgsector.

•   Zorgsector:
De zorg wordt steeds belangrijker in onze 
samenleving, ook in Harlingen. Door een 
vergrijzende bevolking neemt de vraag naar 
goed opgeleid personeel in de zorg toe.  De 
ouderen en kwetsbaren mensen in onze            
gemeente hebben de beste zorg nodig, aan

Harlingen Industriehaven.

•   Eén bedrijfsloket voor bedrijven in de gemeente Harlingen.
•   Industriehaven toegankelijk voor fabrieken, werven en op- en overslag.
•   Geen chemische industrie
•   Oostpoort als uitbreidingslocatie voor industrieterreinen.
•   Realisatie van een nieuwe zaagtandsteiger voor duurzamere visserij. 
•   Harlingen blijft de visserijhaven van Friesland.
•   Op langere termijn is het wenselijk om een tweede havenmond te 
    realiseren. Scheiding van beroeps- en pleziervaart om de veiligheid op 
    het water te vergroten.
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•   Toerisme
Harlingen is een parel aan het Wad. Om mensen naar onze gemeente te trekken en vast te houden zal er 
geïnvesteerd moeten worden in (duurzame) recreatieve mogelijkheden.  Een bruisende, de monumen-
tale binnenstad, zal mensen aantrekken, leiden tot meer bestedingen en werkgelegenheid creëren. De 
gemeente moet de horeca ruimte gunnen en auto’s zomers terugdringen van de Voorstraat.
De Willemshaven is in ontwikkeling en wordt/is een broedplek voor creatieve en ondernemende 
mensen. Dat is mooi, maar er ligt een strand waar te weinig mee gedaan wordt. 
In het Westerzeedijkgebied pleit de PvdA Harlingen voor een stevige opwaardering van het strand. Dit 
kan een prachtige voorziening voor Harlingers en toeristen worden. De PvdA wil in 2018 een de�nitief 
plan laten maken voor de opwaardering van het strand. Wij willen daarbij nadrukkelijk naar de mogelijkheid 
van een getijden bad kijken. 
Als stad aan het Wad moeten we beter gebruikmaken van de status Werelderfgoed.  

Onze inzet:
•   Voorstraat in de zomer autoluw: ruim baan voor winkelend publiek 
•   Samen met de bewoners en ondernemers moet er een plan komen om 
    van de Grote Bredeplaats een aantrekkelijk plein te maken.
•   Opwaardering strand: onderzoeken of een getijden bad mogelijk is.
•   Westerzeedijkgebied in ontwikkeling brengen: een toeristische invulling. 
•   Bruine zeilvaart gebruik laten maken van nieuwe steiger Willemshaven.
•   Historische schepen blijven in de Willemshaven, er is geen plek voor een 
     jachthaven.
•   Uitbreiding huidige camperplaats of bij de Vluchthaven.

Tall Ships Race 2014

•   Harlingen doet bij een succesvolle editie in 2018 vierjaarlijks 
    mee aan de Tall Ships Races.
•   Waddenpromenade en de Oude Ringmuur moeten in de komende 
    periode een opwaardering krijgen met veilige - en verkeersroutes. 
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•   Zoutwinning:
De zoutwinning in de Waddenzee mag niet leiden tot bodemdaling van het vasteland en daarmee 
verzakking van (historische) panden. Wij willen omkering van de bewijslast. Niet de burger, maar de mijn-
bouwbedrijven moeten aantonen wat de oorzaak is. Ook pleit de PvdA voor het plaatsen van tilt meters. 
Geen Groningse toestanden in de gemeente Harlingen.

Werk en Inkomen

Teveel mensen in onze gemeente hebben nog geen werk. De gemeente moet voorwaarden scheppen 
waarbinnen bedrijven tot hun recht kunnen komen en zo werkgelegenheid te creëren . Wij willen helpen 
bij de “match” tussen werkgevers en werkzoekenden.
De PvdA vindt dat iedereen die in staat is om te werken, ook moet kunnen werken. Dankzij werk heb je 
inkomen, neem je deel aan de samenleving en krijg je perspectief op de toekomst. Werkzoekenden met 
respect benaderen vanuit een positieve motivatie bij het vinden van een nieuwe baan.  Fraude met 
toeslagen en uitkeringen pakken we rechtvaardig aan. Mensen met een grotere afstand tot de arbeids-
markt kunnen terecht in is Nieuw-Zuid (gebouw C Koningin Julianastraat) Wij willen dat gebouw C zich 
de komende jaren ontwikkelt tot het sociaal-cultureel centrum van Harlingen waar allerlei betekenisvolle 
activiteiten worden ontplooid.
Wij willen mensen met mindere kansen op de arbeidsmarkt intensief en persoonlijk ondersteunen bij het 
vinden van werk.
Veel mensen zetten zich, onbetaald, actief in voor Harlingen. Vrijwilligers zijn dragers van de samenleving.  
Wij ondersteunen actieve besturen van verenigingen en organisaties in het vinden van vrijwilligers.

Onze inzet:

•   Harlingen doet bij een succesvolle editie in 2018 vierjaarlijks mee aan de Tall Ships    
    Races.
•   Waddenpromenade en de Oude Ringmuur moeten in de komende periode een  
    opwaardering krijgen met veilige - en verkeersroutes. loop

•   Nieuw-Zuid blijft bestaan en geeft binnen afzienbare tijd veel mensen een 
    zinvolle besteding aan hun bestaan.
•   We willen de komende periode 50 mensen per jaar extra helpen bij het vinden 
    van werk. Een Plan van de Arbeid moet nog in 2018 in werking treden.
•   Gemeente blijft het O4-stage project betalen, dit is een samenwerking van 
    ondernemers, onderwijs en overheid. Het biedt betere stagebegeleiding van 
    jongeren, dit zorgt voor een betere start op de arbeidsmarkt.
•   Alle re-integratie werkzaamheden vinden in Harlingen (Het Vierkant) plaats.
•   Onderdeel van het Plan van de Arbeid is een medewerker die zich richt op het 
    helpen van de werkloze 55-plusser.
•   Meedoen in onze gemeenschap blijft ons motto.
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Minimabeleid en Schuldhulpverlening

Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid en hebben onze wensen op dit terrein al grotendeels weten te 
verwezenlijken. Kinderen uit gezinnen met �nanciële krapte kunnen in Harlingen de kosten van cultuur- en 
of sportbeoefening vergoed krijgen via het jeugdsport- en cultuurfonds. Ook incidentele school- en 
leerkosten kunnen via Stichting Leergeld vergoed worden. De PvdA wil de samenwerking met deze fond-
sen voortzetten.
Wij accepteren niet dat er kinderen aan de zijlijn blijven staan. De bekendheid en de bereikbaarheid van 
dergelijke regelingen is  voor ons een continu aandachtspunt.  Dankzij ons is er nu een digitale  “toesla-
gencalculator”  zodat mensen kunnen zien waarvoor en hoe men in aanmerking komt voor regelingen.
Er komt de mogelijkheid voor inwoners zichzelf �scaal te screenen zodat fouten met zorg- en huur-
toeslag vroegtijdig kunnen worden opgespoord en men aanspraak kan maken op eventuele teruggave.
Onze wethouder heeft in de afgelopen jaren werk gemaakt van een eerlijker kwijtscheldingsbeleid 
aangaande gemeentelijke belastingen. ZZP’ers met weinig inkomen en vermogen kunnen nu ook 
aanspraak maken op kwijtschelding. 
                         

Onze inzet:

Na de crisisjaren hebben we een explosie gezien van mensen in de gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Schulden isoleren en kunnen leiden tot (verborgen) armoede.  Onze 
inspanning is gericht op het voorkomen van schulden. Voorlichting begint op de basisscholen. Mensen 
die gescheiden zijn of een ontslag ervaren moeten gericht worden voorgelicht over de preventieve 
mogelijkheden van schuldhulpverlening. 
De PvdA Harlingen wil het beleid van de schuldhulpverlening de komende jaren krachtig voortzetten.

•   Geen bezuinigingen op minimabeleid.
•   Geen kind mag de dupe worden van armoede.
•   Liever voorzieningen in natura.
•   Bekendheid gemeentelijk minimabeleid vergroten.
•   Jaarlijks fiscale screening voor minima.
•   Eerlijk kwijtscheldingbeleid, ook voor ZZP’ers.
•   Voorkomen van huisuitzettingen door meer inzet om schulden te voorkomen.
•   Preventie en vroege signalering zijn leidend bij de schuldhulpverlening.

Het Vierkant: centrum van gemeentelijke hulpverlening.

•   Harlingen doet bij een succesvolle editie in 2018 vierjaarlijks 
    mee aan de Tall Ships Races.
•   Waddenpromenade en de Oude Ringmuur moeten in de komende 
    periode een opwaardering krijgen met veilige - en verkeersroutes. 
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Zorg en Welzijn  
 
Gedreven en betrokken professionals in de zorg moeten de ruimte krijgen om maatwerk te leveren.
Sinds 2015 is de gemeente Harlingen verantwoordelijk voor veel meer taken op het gebied van (jeugd)zorg, 
gezondheid en welzijn. Deze enorme takenuitbreiding voor de gemeente ging gepaard met bezuinigingen 
vanuit het Rijk. Drie wetten liggen ten grondslag aan deze verandering: de WMO 2015, de Jeugdwet en de 
Participatiewet. De gemeente Harlingen heeft zich onder leiding van onze PvdA-wethouder ingespannen 
om deze takenuitbreiding goed en sociaal uit te voeren. Er zijn geen mensen tussen wal en schip gevallen en 
we hebben met het Stads- en Jeugdteam gekwali�ceerde hulpverleners die mensen snel en passend van 
ondersteuning kunnen voorzien indien dit nodig is. 

                             cratie en minder loketten voor, betere zorg.

•   Preventie en zorgvernieuwing
Harlingen heeft zich de afgelopen jaren gemanifesteerd als een gemeente die vooruit wil. Op sommige 
terreinen pakten we de voortrekkersrol. Er is veel aandacht voor het voorkomen van problemen.  
Wij hebben ons ingezet voor verschillende pilots en projecten gericht op samenwerking met huisartsen, 
stadsteam en wijkverpleegkundigen. Er is een gedragswetenschapper jeugd aangesteld. Er is ingezet op 
het terugdringen van overgewicht onder jongeren (JOGG). We zijn pilotgemeente in zelfmoordpreventie.  
Wij willen dat er maatwerk in de zorg wordt geleverd en anticiperen op de vergrijzing door mensen met 
een zorgvraag te helpen langer thuis te kunnen blijven wonen. 
De mens staat centraal! 
We willen de komende jaren meer werk maken van preventie door uitbreiding van Stads- en Jeugdteam. 
Zo ontstaat er meer tijd  voor preventieve contacten op bijvoorbeeld scholen, verenigingen maar ook in 
de wijk. Voorkomen is beter dan genezen.
De afgelopen drie jaar is gebleken dat de gemeente Harlingen haar taken ruim binnen de �nanciële 
kaders heeft kunnen uitvoeren. Wij willen dat eventuele overschotten binnen het sociaal domein blijven. 
Zorggeld is zorggeld. 
Toekomstige overschotten kunnen worden besteed aan initiatieven waar een preventieve werking 
vanuit gaat of aan het terugdringen van de eigen bijdrages in de WMO.      

Onze inzet:                   
•   De mens staat centraal in de zorg.
•   We zijn voorstander van kleinschalige initiatieven: menselijke maat in de zorg.
•   Zorggeld wordt uitgegeven aan zorg.
•   Geld is niet leidend bij de inzet van zorg of hulpverlening.
•   Uitbreiding stads- en jeugdteam: meer preventie, minder wachttijd in de jeugd
    zorg en WMO.
•  Overschotten gebruiken om eigen bijdrage WMO te verlagen: Huishoudelijke 
    hulp uurtarief terugbrengen naar €5 per uur.

Uitgangspunten bij de werkzaamheden van beide 
teams is dat ze korte lijnen met mensen en organisa-
ties in onze gemeente hebben. Ze kunnen snel en 
e�ectieve hulp bieden en de mens centraal stellen 
bij de zorg. De hulpverleners van beide teams 
trekken de regie naar zich toe om een eind te maken 
aan de jarenlange situatie waarbij teveel hulpverlen-
ers langs elkaar heen werkten. Wij willen dat dit 
beleid verder wordt uitgewerkt,  met als doel, 
minder bureau
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•   De mens staat centraal in de zorg.
•   We zijn voorstander van kleinschalige initiatieven: menselijke maat in de zorg.
•   Zorggeld wordt uitgegeven aan zorg.
•   Geld is niet leidend bij de inzet van zorg of hulpverlening.
•   Uitbreiding stads- en jeugdteam: meer preventie, minder wachttijd in de jeugd
    zorg en WMO.
•  Overschotten gebruiken om eigen bijdrage WMO te verlagen: Huishoudelijke 
    hulp uurtarief terugbrengen naar €5 per uur.

Onderwijs, Sport en Cultuur

Onderwijs is de sleutel naar een betere samenleving. Wij vinden het van het grootste belang dat iedereen 
het allerbeste onderwijs krijgt en zo het beste uit zichzelf kan halen. Alle scholen zijn de afgelopen vijf 
jaar omgevormd tot Integrale Kindcentra waarbij de schoolgebouwen onderdak bieden aan basisonder-
wijs, voorschoolse educatie (peuters) en kinderopvang. Ouders kunnen hun kinderen de eerste twaalf 
jaar naar een vertrouwde en veilige plek brengen waar goede opvang of scholing aan het kind wordt 
geboden in een modern schoolgebouw. 
De St. Michaelschool in de Hofstraat is de laatste onderwijsinvestering die onder leiding van onze 
wethouder tot stand is gekomen. Harlingen is de enige gemeente in Friesland waar peuters gratis een 
aantal dagdelen voorschoolse educatie kunnen ontvangen, dit willen wij zo houden. Elk kind moet de 
kans hebben zonder achterstand naar het basisonderwijs te gaan. Peuters kunnen rekenen op speels 
leer-ontwikkelingsmethodes waar nodig aangevuld met logopedie en hulpverlening. Wij willen dit alles 
in stand te houden.
Er zijn twee voortgezet onderwijsinstellingen in Harlingen: De RSG Simon Vestdijk en de Maritieme Academie. 
Deze scholen kunnen rekenen op de PvdA als het gaat om geven van goed onderwijs. De PvdA wil dat 
uitbreiding van de snelgroeiende Maritieme Academie mogelijk wordt  gemaakt. 
Wij willen dat het nieuwe college in gesprek gaat met de RSG over de mogelijkheid tot het inrichten van 
een verkeersluw schoolplein tussen de beide gebouwen.

Onze inzet:
•   Best mogelijke onderwijs voor onze jeugd in moderne, veilige en gezonde 
    scholen.
•   Peuters gratis naar de voorschool.
•   Vakleerkrachten gymnastiek op elke basisschool.
•   Cultuur- en muzieklessen in elke groep van de basisschool.
•   De scholen in Harlingen en Midlum hebben in 2020 aandacht voor gezond 
    eten en genoeg bewegen.
•   Gemeente subsidieert scholen voor voorlichtingsprojecten op het gebied 
    van alcohol, roken, drugs en discriminatie.
•   Gemeente verzorgt ondersteuning voor jongeren die een steuntje in de rug 
    nodig hebben. Peuterplusvoorziening blijft in de Gemeente Harlingen.
•   Maritieme Academie kan rekenen op onze steun bij uitbreiding.
•   Inrichting van een nieuw (verkeersluw) schoolplein van de RSG Simon Vestdijk. 
•   Geen enkele jongere verlaat het onderwijs zonder startkwalificatie.
•   Gemeente handhaaft de leerplicht, jongeren horen op school te zitten.

07 PvdA Harlingen: voor, door, met Harlingers, Winaam’ers en Mullum’ers | 



•   Sport

De PvdA wil van Harlingen een echte sportstad maken. Sport verbindt, is goed voor de gezondheid en 
brengt mensen bij elkaar.  Harlingen bezit uitstekende sportcomplexen. De afgelopen jaren hebben de 
voetbalverenigingen en de hockeyvereniging nieuwe velden gekregen. Zowel bij Zeerobben als FC 
Harlingen is sprake van parkeerproblematiek die in overleg met de verenigingen dient te worden opge-
lost. Sportverenigingen kunnen op onze steun rekenen.
Op voorspraak van de PvdA is de Waddenhal enkele jaren geleden uitgebreid. Wij willen niet dat 
zaalsporters moeten uitwijken naar andere gemeentes. Wij willen dat de beoogde verhoging op de 
zaaltarieven tegenhouden.
De schoolgaande jeugd kan door subsidiëring van de gemeente kwalitatief goed bewegingsonderwijs 
van vakleerkrachten krijgen. Kinderen in armere gezinnen kunnen via het jeugdsportfonds de kosten van 
sportbeoefening vergoedt krijgen zodat kinderen niet de dupe worden van de (beperkte) �nanciële 
ruimte in een gezin. Dit beleid willen wij voortzetten.
Wij willen meer ruimte voor sport en spel in de openbare ruimte. Naast goede wandel- en �etsroutes 
willen we meer beweeg- en �tnessparkjes aanleggen. Bijvoorbeeld op de Willemshaven en in de 
vrijkomende groenstroken van de N31. 

                                                                                          blues in de kroeg: er is altijd wat te doen. Dat willen we graag 
zo houden. Vanaf 2018 wil de PvdA jaarlijks meer �nanciële steun geven aan kleinschalige activiteiten. In 
2018 maken we eenmalig extra geld vrij om in het kader van Culturele Hoofdstad meer evenementen te 
faciliteren of te subsidiëren. 

We willen een cultuurcentrum op de Voorstraat realiseren door het Hannemahuis en de Bibliotheek met 
elkaar te verbinden middels aankoop van het tussenliggende pand. Het moet een impuls aan onze 
binnenstad geven, een ontmoetingsplek voor alle inwoners van onze gemeente.

•   Cultuur

Cultuur is van ons allemaal. Een ieder moet op zijn of 
haar manier de mogelijkheid hebben te genieten van 
kunst en cultuur in onze gemeente. Harlingen werkt 
aan een uitdagend cultureel klimaat. Met veel galer-
ieën en kunst in de openbare ruimte in een prachtig 
monumentaal decor is het volop cultuur snuiven in 
Harlingen en omgeving. Van kunstexposities tot 
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•   Best mogelijke sportfaciliteiten.
•   Alle kinderen kunnen lid worden van een vereniging, ook als daar binnen het gezin geen geld voor is.
•   Beweeg- en fitnesspleintjes op diverse locaties in de stad.
•   Sport- en cultuureducatie voor elk kind op school.
•   Hannemahuis en bibliotheek samensmelten tot een dynamisch cultuurcentrum op de Voorstraat.
•   Meer subsidiemogelijkheden voor kleinschalige evenementen in Harlingen.
•   Tijdens Culturele Hoofdstad 2018 is Harlingen samen met Leeuwarden het bruisende middelpunt 
    van Friesland.

Onze inzet:

De openbare ruimte

Of je nu in Harlingen, Midlum of Wijnaldum woont: je wilt dat een buurt die leefbaar is, waar je thuis bent, 
waar goede voorzieningen zijn en die veilig is. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze leefomgeving. 
Het is een taak van de gemeente, inwoners, ondernemers en instellingen samen om te zorgen dat onze 
wijken en dorpen aantrekkelijk blijven. In een aantal wijken, vooral in delen van de Oosterparkwijk en 
Plan Zuid, ligt verloedering op de loer. De PvdA wil samen met de Bouwvereniging en de wijkbewoners 
tot een veel intensiever onderhoud van deze wijken komen. Wij willen investeren in een veilige, toegan-
kelijke en goed onderhouden openbare ruimte.
Sinds het verbod op bestrijdingsmiddelen tegen onkruid worstelt de gemeente met het e�ectief bestrijden 
van onkruid. We houden de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet bij maar streven naar onkruidbe-
heersing op het “oude niveau”. 
De komende periode willen we werk maken van de stadsentree. Verscheidene toegangswegen hebben 
niet de kwaliteit die onze stad verdient. 

Onzet inzet:
•   Westerzeedijk vanaf de camping opnieuw inrichten als bebouwde kom.
•   Zuidwalweg herinrichten.
•   Kanaalweg-oost fietsveilig inrichten. Het westelijke deel wordt al aangepakt.
•   Vrijkomende gronden N31 op een groene manier inrichten met aandacht 
    voor �etsers en wandelaars.
•   Verplaatsing brandweercentrale en gemeentewerf naar locatie nabij op- en 
    afrit N31.

Westerzeedijk:
De toegangswegen naar Harlingen verdienen meer 
kwaliteit.
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•   Inspraak en participatie 

De PvdA wil in alle situaties gebruik maken van kennis en daarbij behorende wensen van omwonenden. 
De wijkschouwen leveren daarvoor veel informatie op. Wij willen in het geval van de directe leefomgeving  
dat de gemeente burgers maximaal laten participeren. 
Qua gebiedsontwikkeling gebeurt er veel in Harlingen. De verdieping van de N31 is klaar. Dit zeer omvangrijke 
project heeft veel van ons als inwoners gevraagd. Het gehele wegennet rondom deze weg krijgt opnieuw 
vorm en de daarbij vrijvallende stukken grond moeten opnieuw worden ontwikkeld. Wij willen dat een 
groot deel van deze gronden gebruikt wordt voor groen, waar gerecreëerd en gesport kan worden. Maar 
ook de brandweerkazerne en gemeentewerken kunnen er een goed bereikbare en centrale plek in onze 
stad krijgen.

•   Parkeren

Het gevoerde beleid om de overlast van het “eilander blik” in onze woonwijken tegen te gaan mag succes-
vol worden genoemd. Het parkeervignet in combinatie met een vereenvoudigde indeling van Harlingen 
in parkeerzones kan worden behouden.
We willen betaald parkeren op feest- en zondagen achterwege laten.
Voor eilandgasten willen we het parkeren concentreren boven de Tjerk Hiddessluizen. We zijn geen voor-
stander van de wildgroei van kleine parkeerbedrij�es in onze gemeente en willen hier kritisch naar kijken. 

Onze inzet:

Wonen

Een dak boven je hoofd is een van de belangrijkste levensbehoeften. De zekerheid van passende huisves-
ting bepaalt in grote mate de kwaliteit van het leven. We willen hier op inspelen door nieuwe wooncon-
cepten mogelijk te maken. Tiny houses en andere innovatieve woonvormen kunnen door de gemeente 
gefaciliteerd worden buiten het stadscentrum.
De PvdA Harlingen wil dat de wachttijden voor een huurwoning korter worden. Daarom moet de voor-
raad sociale woningen in Harlingen groter worden: er moeten betaalbare woningen in Harlingen worden 

•   Eerlijk parkeerbeleid, rekening neerleggen bij eilandbezoekers.
•   Concentratie eilandparkeren boven de sluizen.
•   Gratis parkeren zon- en feestdagen.

Wij willen dat Harlingen meer 
inkomsten verwerft uit het eiland-
parkeren. Het door de gemeente 
verworven Witte Kasterrein kan als 
P2 een mooie aanvulling worden op 
het P1 parkeren. Met de meer 
opbrengsten kunnen investeringen 
in de waddenpromenade en 
parkeerfaciliteiten te kunnen 
worden bekostigd zonder dat dit ten 
laste komt van de inwoners van onze 
gemeente.
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•   Westerzeedijk vanaf de camping opnieuw inrichten als bebouwde kom.
•   Zuidwalweg herinrichten.
•   Kanaalweg-oost fietsveilig inrichten. Het westelijke deel wordt al aangepakt.
•   Vrijkomende gronden N31 op een groene manier inrichten met aandacht 
    voor �etsers en wandelaars.
•   Verplaatsing brandweercentrale en gemeentewerf naar locatie nabij op- en 
    afrit N31.

bijgebouwd. Te beginnen in Plan Zuid, op het Dukdalfterrein en in Ludinga.
We moeten het mogelijk maken dat meer jongeren, met huurtoeslag, in aanmerking komen voor een 
betaalbare woning of appartement.
Een grote uitdaging zal zijn om de woningvoorraad passend te maken voor een ouder wordende bevolk-
ing die steeds langer thuis wil blijven wonen. Honderden woningen moeten bij onderhoud geschikt 
worden gemaakt voor de ouder wordende bewoners. Bij nieuwbouw moet het percentage “levensloop-
bestendige” woningen groter worden. 
We willen dat de gemeente ook particuliere woningbezitters handvatten geeft om te anticiperen op het 
ouder worden of het leven met een zorgvraag.
In de prestatieafspraken met de Bouwvereniging moet de gemeente zorgen dat het aantal betaalbare en 
goedkope woningen op peil blijft en dat de transformatie van ons woningbestand in lijn met de 
demogra�sche ontwikkelingen plaatsvindt. Hier willen wij ons hard voor maken.
Wij zijn voorstander van ruim opgezette woonwijken waar verscheidene typen woningen en bevolkings-
groepen hun plek kunnen vinden. Leefbare wijken en dorpen met voldoende groen, sport- en speelterrein-
tjes en parkeermogelijkheden zijn voor ons de norm.
In het Oosterpark zijn een aantal plekken waar voorheen detailhandel zat, wat ons betreft zou woning-
bouw hier kunnen.
Bouwplannen in het monumentale centrum moeten geen afbreuk doen aan het stadsgezicht en passen 
bij de historische kwaliteit van onze stad. De Vereniging Oud Harlingen kan de gemeente en ontwikke-
laars in een vroeg stadium helpen bij het maken van bouwplannen.
Wij vinden dat de sociale huurwoningen in Midlum en Wijnaldum aan vernieuwing toe zijn. Ook willen 
we, indien de provincie dit toestaat, een bescheiden toevoeging van nieuwe woningen in beide dorpen 
mogelijk maken.

Onzet inzet:

Nieuwe passende invulling 
op het Dukdalfterrein aan 

de Zuiderhaven.

•   Wachttijden voor sociale huurwoning moet (veel) korter.
•   Voorraad betaalbare en goedkope woningen moet groter worden.
•   We strijden tegen abnormale huurverhogingen.
•   Prioriteit geven aan realisatie geschikte appartementen of huurwoningen voor jongeren.
•   De voorraad huurwoningen levensloop bestendig maken om langer thuis wonen mogelijk te 
    maken. 
•   Woningbezitters helpen bij het anticiperen op ouder worden.
•   Tiny Houses en andere nieuwe woonvormen introduceren en realiseren.
•   Starterswoningen ( koop) worden gerealiseerd in Ludinga en in Plan Zuid.
•   Vernieuwing van sociale huurwoningen in Midlum en Wijnaldum.
•   Leefbare wijken en dorpen met voldoende groen, speel en parkeermogelijkheden zijn de norm.
•   Bouwen in de monumentale binnenstad mag geen afbreuk doen aan het stadsgezicht. Expertise 
    Vereniging Oud Harlingen gebruiken bij beoordeling van plannen.

•   Eerlijk parkeerbeleid, rekening neerleggen bij eilandbezoekers.
•   Concentratie eilandparkeren boven de sluizen.
•   Gratis parkeren zon- en feestdagen.
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Midlum en Wijnaldum

De PvdA wil de leefbaarheid in Midlum en Wijnaldum verbeteren. Dit willen we vooral doen door de 
bewoners van beide dorpen hierbij actief te betrekken. Er moet gekeken worden naar de verkeersveiligheid 
in de dorpen, maar ook naar de wegen naar de beide dorpen. Een �etspad tussen Midlum en Wijnaldum 
is volgens noodzakelijk In samenspraak met de dorpsbewoners willen kijken naar de woningbehoefte in 
beide dorpen.
Kleinschalige kunst en culturele activiteiten in de dorpen vinden wij belangrijk. Bijvoorbeeld initiatieven 
rond de archeologische opgravingen in Wijnaldum.

Duurzaamheid en Milieu
 
Een duurzame samenleving is voor de PvdA Harlingen een belangrijk punt. Voor de toekomst van de 
nieuwe seunen is het van het grootste belang dat duurzaamheid bovenaan staat bij alle besluiten. Grote 
en kleine initiatieven om de duurzaamheid te bevorderen krijgen van de PvdA alle steun. In het dagelijks 
leven en dus ook in het besturen is duurzaamheid meewegen noodzaak: doen we investeringen die de 
tand des tijds kunnen doorstaan en met minimaal mogelijke impact op de natuur en haar bronnen? Het 
is een vraag die de PvdA continu stelt bij afwegingen op diverse beleidsterreinen.

Wij zijn blij dat de Bouwvereniging haar woningbezit voorziet van zonnepanelen en op deze manier 
zorgt voor een duurzamer gebruik van energiebronnen in combinatie met lagere woonlasten. Om in de 
toekomst de wijken leefbaar en duurzaam te houden wil de PvdA dat ecologisch worden ingericht, zodat 
grote hoeveelheden water goed kunnen worden afgevoerd. Wij moedigen inwoners aan om meer groen 
te planten en minder tegels te gebruiken.
PvdA Harlingen gaat er van uit dat binnen afzienbare tijd meer auto’s op elektriciteit rijden. De gemeente 
moet deze omslag naar duurzaam autorijden bevorderen door meer openbare elektrische laadpalen in 
de gemeente te faciliteren. In 2022 moeten er 20 elektrische laadplaatsen in onze gemeente aanwezig 
zijn. De gemeente Harlingen moet zelf het goede voorbeeld geven en werk maken van klimaat neutrale 
gemeentelijke gebouwen en gemeentelijke voertuigen op gas rijden of elektrisch zijn aangedreven.
Graag willen we het hergebruik van afval stimuleren. De grijze en groene containers moeten uit het 
straatbeeld van de binnenstad verdwijnen. In 2025 moet de gehele binnenstad voorzien zijn van onder-
grondse afvalcontainers. De REC zorgt nog steeds voor onrust, hier moet een eind aan komen.
Technische aanpassingen om de installatie op orde te krijgen moeten snel uitgevoerd worden. Daarnaast 
moet de bedrijfsleiding beter communiceren met de buitenwereld. 
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Natuur

Iedereen moet van de natuur kunnen genieten. Het Hegewierster�ild en de Waddenzee zijn twee natuurge-
bieden in onze  gemeente. De Waddenzee is zelf Werelderfgoed. Het is noodzaak om deze gebieden te koes-
teren en te beschermen. Met de Waddenvereniging hebben we al een Waddenorganisatie in onze gemeen-
te. Wij gaan ons inzetten om ook het hoofdkantoor voor de nieuw op te zetten beheerautoriteit voor de 
Wadden hierheen te halen.

Onze inzet:

Dienstverlening en bestuur

 De vorige raadsverkiezingen hebben geleid tot negen fracties in de Harlinger gemeenteraad. We hopen 
dat er een eind komt aan deze versplintering van het politieke landschap.
Met de deelname van een PvdA-wethouder hebben we de afgelopen vier jaar kunnen zorgen voor een 
eerlijker, socialere en mooiere gemeente. Het gebiedsteam functioneert prima. De ontwikkeling van de 
Willemshaven, heringerichte straten, nieuwbouw op verschillende plaatsen, de verdubbeling van de N31 
zijn een paar voorbeelden van vier succesvolle jaren. Ook de komende vier jaar wil de PvdA verantwoor-
delijkheid nemen in een coalitie en in het college van Burgemeester en Wethouders.

•   Duurzaamheid waar mogelijk stimuleren.
•   Duurzaam hergebruik van goederen stimuleren o.a. door afvalscheiding.
•   Gemeentelijke gebouwen en voertuigen klimaatneutraal maken.
•   Harlingen wordt Fairtrade gemeente.
•   Woningbezitters tegen gereduceerd tarief energiescan aanbieden.
•   Gehele binnenstad binnen 7 jaar voorzien van ondergrondse containers.

De afgelopen jaren zijn er extra sociale taken op de 
gemeente afgekomen en in bijna alle gevallen 
moest de gemeente dit doen met minder geld. In 
een tijd van matige economische groei en 
krimpende budgetten hield de PvdA vooral reken-
ing met de meest kwetsbare groepen in onze 
gemeenschap. Ons motto: ‘de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten’ blijft ook nu het econo-
misch beter gaat onverkort van kracht. Uitgang-
spunt voor de PvdA is een solide �nancieel beleid 
met een sluitende begroting. De gemeente Harlin-
gen kent de laagste woonlasten in Friesland. Als 
het aan ons ligt blijft dat zo. 
De gemeente Harlingen is er voor haar inwoners en 
niet andersom. Wij willen een ambtelijke organisa-
tie die dienend is aan de gemeenschap. Initiatieven 
en ideeën van inwoners willen wij ondersteunen 
en waar mogelijk helpen deze te verwezenlijken.

Het gemeentekantoor in de Voorstraat blijft vrij toegankelijk voor een ieder. Wij willen niet dat de open-
ingstijden worden beknot. 

Gemeente helpt mensen met regelgeving. 
Dienstbaar zijn aan de samenleving.
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Onze inzet:

Wij zetten ons in de afstand tussen burger en gemeentebestuur zo klein mogelijk te maken. Het bestuur 
is er voor de burger. Ook de komende vier jaar willen wij ons weer sterk maken voor onze gemeente. 
Dit verkiezingsprogramma is geen statisch document. Wij staan open voor gesprekken en nieuwe ideeën 
die Harlingen, Midlum en Wijnaldum verder helpen.

“Sjantere helpt niet, metdoen wel…..”

Wij hebben getracht de rechthebbenden van de afbeeldingen te benaderen. Mocht u rechthebbende 
zijn dan kunt u contact opnemen met het afdelingsbestuur.

•   PvdA in het college.
•   Sociaal beleid, financieel sluitende begrotingen.
•   Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
•   Geen verhoging van belastingen.
•   Initiatieven van onderop worden welwillend benaderd.
•   Gemeente helpt mensen met regelgeving.
•   Gemeentekantoor blijft op de Voorstraat met ruime openingstijden.
•   Digitale aanvragen paspoorten, ID en vergunningen optimaliseren.

Twitter   @PvdAHarlingen    •   Facebook   PvdAHarlingen   
Email   afdelingharlingen@pvda.nl    •   Internet   www.harlingen.pvda.nl

14 PvdA Harlingen: voor, door, met Harlingers, Winaam’ers en Mullum’ers | 



De afgelopen jaren zijn er extra sociale taken op de 
gemeente afgekomen en in bijna alle gevallen 
moest de gemeente dit doen met minder geld. In 
een tijd van matige economische groei en 
krimpende budgetten hield de PvdA vooral reken-
ing met de meest kwetsbare groepen in onze 
gemeenschap. Ons motto: ‘de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten’ blijft ook nu het econo-
misch beter gaat onverkort van kracht. Uitgang-
spunt voor de PvdA is een solide �nancieel beleid 
met een sluitende begroting. De gemeente Harlin-
gen kent de laagste woonlasten in Friesland. Als 
het aan ons ligt blijft dat zo. 
De gemeente Harlingen is er voor haar inwoners en 
niet andersom. Wij willen een ambtelijke organisa-
tie die dienend is aan de gemeenschap. Initiatieven 
en ideeën van inwoners willen wij ondersteunen 
en waar mogelijk helpen deze te verwezenlijken.

Het gemeentekantoor in de Voorstraat blijft vrij toegankelijk voor een ieder. Wij willen niet dat de open-
ingstijden worden beknot. 


