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Raadsvergadering 31 oktober        - Edwin Helvrich 

NIEUWSBRIEF - november 2018 

 

Veel ambities  

Tijdens de raadsvergadering op 

woensdag 31 oktober stond de 

Begroting 2019 als belangrijk 

onderwerp op de agenda. Ambi-

tieus is een woord dat goed past 

bij de Begroting 2019, zeker ge-

zien de indrukwekkende lijst van 

nieuwe projecten en activiteiten 

die erin staan. Deze begroting is 

wat de PvdA betreft een prima 

uitwerking van het Bestuursak-

koord, wat na de verkiezingen 

door de gemeenteraad is vast-

gesteld.  

In 2019 wordt vanwege het suc-

cesvolle sociale beleid van de 

afgelopen jaren, opnieuw geïn-

vesteerd in het sociaal domein. 

Zo wordt het programma 

‘Harlingen Werkt’ voortgezet, 

waardoor mensen die al lang in 

de bijstand geholpen worden bij 

hun zoektocht naar werk. Daar-

naast komt er een Zorginnova-

tiefonds om vernieuwingen in de 

zorg mogelijk te maken en de 

hulp aan mensen met schulden 

wordt uitgebreid. Ook gaat de 

gemeente de komende jaren 

flink investeren in de ontwikke-

ling van het Waterfront en het 

Westerzeedijkgebied. De PvdA 

steunt deze investeringen, om-

dat een mooi ingerichte stad 

met nog meer mogelijkheden 

voor extra werkgelegenheid in 

recreatie en toerisme ons een 

goede zaak lijkt. Van een niet 

al te aantrekkelijk gebied zoals 

het nu is, wordt het voor Har-

lingers en gasten van onze 

stad een prettige plek om 

naartoe te gaan. 

Het idee van de PvdA om een 

fonds in te stellen om topspor-

ters financieel te ondersteunen 

is unaniem door de raad aan-

genomen. Met dit 

‘Topsportfonds’ komen we top-

sporters tegemoet die soms 

hoge kosten hebben. Denk bij-

voorbeeld aan reiskosten. Wij 

willen graag dat iedereen ook 

op sportief gebied het beste uit 

zichzelf kan halen en geld 

moet daarbij niet een pro-

bleem zijn. 

Een ander punt waar we ook ex-

tra aandacht voor vragen is meer 

bomen in onze gemeente. Zo is 

er een initiatief van twaalf ge-

meenten die samen met natuur-

organisatie IVN een minibos gaan 

planten, ter grootte van een ten-

nisbaan. De voordelen zijn meer 

biodiversiteit en waterberging bij 

zware regenval. Wij zouden graag 

zien dat de gemeente Harlingen 

ook een minibos gaat planten. Dit 

idee past wat ons betreft uitste-

kend bij meer groen in onze ge-

meente. We zijn blij met de posi-

tieve reactie van wethouder Boon 

op dit idee en we gaan ermee aan 

de slag! 

Wij vonden het jammer dat vier 

fracties tegen de begroting stem-

den. Wij herkennen ons niet in 

het verwijt dat er een visie ont-

breekt in de begroting. Helaas 

hebben wij in het debat van de 

desbetreffende fracties die daar-

over vielen hun eigen visie voor 

de gemeente Harlingen niet ge-

hoord. Wel wilden ze de honden-

belasting handhaven, met als ar-

gument dat hondenbezitters hier-

door eerder de hondenpoep op 

gaan ruimen. Een nogal vreemde 

aanname! Ook wilden drie van 

deze partijen de afvalstoffenhef-

fing sneller verhogen. Extra hoge 

lasten voor onze burgers dus. De 

PvdA en de meerderheid van de 

raad gingen hier niet in mee. 
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Blijven werken aan goede zorg in het MCL Harlingen   - Jacqueline Huizenga 

 

In Harlingen waren zorgen over 

mogelijke sluiting van de oncolo-

gische zorg bij het MCL Harlin-

gen. Raadslid Jacqueline heeft 

daarom contact opgenomen met 

de manager van MCL Harlingen. 

Hij gaf aan dat er geen besluit is 

genomen om de oncologische 

zorg te stoppen. 

 

 

 

 

Voor ons als PvdA Harlingen 

staat als een paal boven water 

dat mensen in en om Harlin-

gen zorg moeten kunnen be-

houden dicht bij huis. Daarom 

blijft PvdA Harlingen de vinger 

aan de pols houden rondom 

het MCL Harlingen. 

Beste Rooie Ouwe Seunen,  

 

Het zal jullie ongetwijfeld opge-

vallen zijn dat met name de 

Wad’n Partij en zo nu en de Har-

linger Belang ons “opzoeken” via 

de Harlinger Courant en sociale 

media. Blijkbaar vindt de opposi-

tie dat zij in plaats van samen-

werken het afzeiken van raad-

sleden en het gevoerde beleid 

belangrijker vinden dan geza-

menlijk de schouders onder Har-

lingen zetten.  

 

Er zijn in de gemeente Harlingen 

17 raadsleden, die volgens ons 

maar een ding moeten willen: 

“het beste voor Harlingen”. In de 

politiek geldt de regel: “De kie-

zer heeft altijd gelijk” en de kie-

Wij proberen jullie zoveel moge-

lijk te informeren over zaken die 

spelen, maar wellicht willen jul-

lie nog meer informatie zouden  

hebben. Dit is onder andere mo-

gelijk wanneer jullie IBABS in-

stalleren op je mobiele telefoon, 

tablet of laptop waardoor je alle 

raadsstukken kunt inzien. Een 

andere mogelijkheid is de web-

site van de gemeente.  

 

Daarnaast zijn jullie, zoals altijd, 

van harte welkom tijdens de 

fractievergaderingen in het Vier-

kant. Volg ons verder op face-

book, twitter, Harlingen Boeit 

en/of Harlingen online. 

 

Hartelijke groet namens het be-

stuur!  

Afdelingsvoorzitter aan het woord      - Willem de Graaf 

zer heeft ons het vertrouwen 

gegeven. Het zou zo moeten 

zijn dat opbouwende kritiek en 

meedenken met de nieuwe coa-

litie het uitgangspunt van de 

oppositie is. Daar worden wij 

met elkaar beter van, want ook 

wij hebben de wijsheid niet in 

pacht. Wij geloven ergens in en 

strijden daar voor, maar staan 

daarentegen open voor en luis-

teren naar andere meningen en 

inzichten. Zijn deze beter of 

een aanvulling dan maken wij 

daar graag gebruik van.  

 

Dit geldt ook voor jullie als le-

den. Spreek ons aan als je van 

mening bent dat het anders 

moet of kan! 

 

BELANGRIJKE DATA  

6 november    - Informatieve openbare raad 

14 november   - Raadsvergadering 

19 november   - Fractievergadering in ‘t Vierkant 

29 november   - Najaarsvergadering PvdA (19:30 Lachende Koe) 

8 januari ‘19    - Fractievergadering in ‘t Vierkant 

28 januari ‘19   - Fractievergadering in ‘t Vierkant 

 

 

Agenda      - Zie: https://www.harlingen.nl/bestuur 

Op donderdag 29 november bent u welkom op onze najaarsvergadering! 
Hoe laat?:  19:30 uur start de vergadering  

Waar?:  in de Wiebe van Dijk zaal van de Lachende Koe  

 

De agenda en benodigde stukken volgen nog. 

Najaarsvergadering leden PvdA Harlingen           


