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PvdA Harlingen: Ons programma voor, door en met Harlingers, 
Winamers en Midlummers! 

He jou dat nou oek altyd. Datst un singeltsje omgaast en vervult bist met trots. Sun mooie stad, 
sukke mooie dorpen. Der gaat toch ieder hart harder van kloppen. Een stoere gemeente, wer de 
golven zich stukslaan op de diek. Een zelfstandige gemeente, wer we vaak tegen de stroom inroeien, 
maar dat wel samen doen. Waar we mekaar kenne, der voor elkaar binne, in suwel de stad as in de 
dorpen. An die gemeente wille wy als PvdA de kommende vier jaar verder werken. Want hoewel ut 
goed gaat met Harlingen, gaat ut nog niet goed met alle Harlingers. 

De afgelopen jaren hee_ de PvdA hard gewerkt aan onze gemeente. En dat is te zien. Het 
uitgevoerde beleid draagt een duidelijk lokaal sociaal PvdA-stempel en hee_ geleid tot een mooie, 
lee`are en duurzame gemeente Harlingen. Op heel veel punten hebben wij kunnen doen wat wij 
vier jaar geleden in ons verkiezingsprogramma hadden staan. De Westerzeedijk wordt eindelijk 
aangepakt, meer betaalbare huizen voor jong en oud en zorggeld is zorggeld gebleven. Kortom, we 
doen wat we beloven en daar zijn wij trots op!   

Maar zoals we net al zeiden; nog niet met alle Harlingers gaat het goed. Wij zijn dus nog niet klaar. 
Daarom willen wij de komende jaren blijven werken aan een gemeente waarin iedereen tot zijn recht 
kan komen. Iedereen mee kan doen.  

Het is van groot belang dat onze idealen ook de komende jaren terugkomen in de plannen voor de 
gemeente. Juist in deze @jd van toenemende onzekerheid is solidariteit broodnodig. Met een 
landelijke overheid die verder weg lijkt dan ooit, waar het voor je kansen steeds meer uitmaakt in 
welk gezin je geboren wordt en waar een basisbehoe_e als een warme woning voor velen 
onbereikbaar is. Juist dan is solidariteit broodnodig. 

In Harlingen kiezen we ervoor om geld te steken in de voorschoolse opvang en leven lang leren voor 
gelijke kansen. Maken we sport en cultuur voor iedereen bereikbaar zodat je hier goed op kan 
groeien en oud kan worden. En werken we aan een duurzame gemeente, zonder dat de rekening 
komt te liggen bij mensen die dit niet kunnen betalen. Een eerlijk verhaal, voor een eerlijke stad, en 
eerlijke dorpen.  

Wij Harlingers kiezen op 14, 15 en 16 maart de rich@ng die onze gemeente op gaat. Kiezen we voor 
samen of apart? Voor iedereen of een enkeling? Wij kiezen voor een stad en dorpen waar je thuis 
kan zijn ongeacht de dikte van je beurs. En waar iedereen de kansen kan grijpen waar hij of zij naar 
op zoek is. Op 16 maart kiezen we voor de toekomst van Harlingen.  
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Onze idealen 
In een rechtvaardige en eerlijke samenleving is het belangrijk dat onze inwoners kunnen terugvallen 
op sociaaldemocra@sche waarden. Ze zijn het kompas waarop we varen, in alle @jden, maar zeker 
ook in @jden van onzekerheid. Het is belangrijk helder te zijn over onze waarden. Waarden waarop u 
ons kunt aanspreken en waarop wij anderen zullen aanspreken. 
 

In de volgende hoofdstukken staan onze lokale plannen en speerpunten. Herkenbaar vanuit het 
verleden, maar aangepast aan het heden. We zijn een par@j in beweging en staan niet s@l. Voor en 
door de inwoners van Harlingen! 
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We hanteren de volgende kernwaarden: 
• Recht op een fatsoenlijk leven voor iedereen. 
• Recht op een betaalbare woning. 
• Recht om jezelf te zijn met gelijke kansen voor iedereen. 
• Recht op een eerlijke verdeling van welvaart. 
• Recht om goed op te groeien, te leven en oud te worden in Harlingen. 
• Recht op een duurzame gemeente voor de ouwe Seunen van nu en later. Met een 

eerlijk verhaal over hoe we dat betalen. 



1. Werk, inkomen en par>cipa>e 
De afgelopen decennia met de PvdA in het college van B&W van Harlingen hee_ een goed geborgd 
beleid op werk, inkomen en par@cipa@e opgeleverd. We gaan er voor dit beleid in stand te houden 
en waar mogelijk te versterken. 

Veel mensen in Harlingen zijn nog op zoek naar goed betaald werk, het liefst natuurlijk zoveel 
mogelijk in de eigen gemeente of regio. Er zijn ook veel mensen die al dan niet @jdelijk niet in staat 
zijn om financieel geheel op eigen benen mee te draaien in onze samenleving. Voor deze groep dient 
de gemeente Harlingen naast de landelijke regelingen goede (inkomens-)voorzieningen te hanteren. 
We vinden dat iedereen die in staat is om te werken, ook moet kunnen werken. Het is dan ook de 
gemeente die de voorwaarden moet scheppen voor voldoende werkgelegenheid zoals een 
verantwoord ves@gingsklimaat voor bedrijven. Het is ook de gemeente die ac@ef moet zorgen voor 
een goede match tussen werkzoekenden en werkgevers in de gemeente en de regio. We vinden dat 
werkzoekenden met respect voor eigen wensen, vaardigheden en opleiding, dus vanuit een posi@eve 
mo@va@e moeten worden geholpen bij het vinden van nieuw werk. 

Dit betekent dat ook mensen met een beperking in staat moeten worden gesteld om te werken, 
natuurlijk het liefst tegen volwaardige beloning. Hier ligt ook een grote verantwoordelijk voor de 
werkgevers in Harlingen en omgeving. Het is aan de gemeente om hierin een ac@eve, s@mulerende 
rol te spelen. Wij beschouwen, naast of in plaats van werk, ook ac@eve deelname aan de (lokale en 
regionale) samenleving voor iedere inwoner van groot belang. Vrijwilligerswerk levert iedereen een 
gewaardeerde posi@e in de samenleving, draagt bij aan het vergroten van het zelfrespect en 
zelfvertrouwen en verkleint de kans op eenzaamheid. Door het opbouwen van een eigen netwerk 
staat men sterker in de samenleving. 

We zien vrijwilligers en vrijwilligerswerk als één van de dragers van een gezonde en vitale 
samenleving. De gemeente Harlingen dient verenigingen, organisa@es en overige ini@a@even te 
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Onze inzet: 
• Alle Harlingers, Winamers en Midlummers moeten (kunnen) meedoen in onze 

gemeenschap. 
• Instandhouding en versterking van ons gevoerd beleid op werk, inkomen en 

par@cipa@e. 
• Instandhouding en uitbreiding van O4 - een samenwerking van Onderwijs, Overheid, 

Ondernemers en Ouders om jongeren naar een baan te begeleiden. 
• Werkzoekenden intensief begeleiden naar betaald werk en/of andere vormen van 

ac@viteiten. 
• Voorwaarden scheppen door de gemeente en in samenwerking met bedrijven en 

instellingen creëren van voldoende werkgelegenheid voor iedere inwoner die wil en kan 
werken. 

• Een lokaal re-integra@e beleid en programma in samenwerking met de gemeenten en 
bedrijven in de regio. 

• Nieuw-Zuid blijL bestaan en biedt velen de ruimte om zich te ontplooien. 
• Harlinger Huuskamers in de wijk. We ondersteunen ini@a@even om sportkan@nes en 

andere gebouwen als huiskamer in te richten waar mensen al@jd naar binnen kunnen. 
Werken met (gedeeltelijk) behoud van de bijstand om bureaucra@e of een armoedeval te 

voorkomen



ondersteunen bij het vinden van voldoende vrijwilligers, maar ook de eigen inwoners te s@muleren 
om vrijwilliger te worden.  

2. Minimabeleid, armoedebeleid en schuldhulpverlening 
Voor ons is armoede onacceptabel, maar helaas voor sommige inwoners wel een realiteit. Wij staan 
voor een ruimhar@g minima- en armoedebeleid. Teveel huishoudens en alleenstaanden hebben het 
zwaar. Er wordt te weinig geld verdiend om een kwalita@ef goed bestaan te hebben. Dat geldt voor 
mensen zonder werk, maar ook voor mensen met werk. Naast mensen die geen werk hebben, zijn er 

ook mensen met een baan die niet rond kunnen komen. Hoge vaste lasten, flexibele contracten of 
teveel schulden zorgen er dan voor dat er aan het eind van de maand niet genoeg geld over is. 

Voor deze groep dient onze gemeente naast de landelijke regelingen goede ondersteunende 
inkomensvoorzieningen te hanteren door middel van een goed doordacht armoede- en 
schuldhulpverleningsbeleid. Dit moet gericht zijn op preven@e, extra inkomensondersteuning en 
oplossing van de armoede. Het overnemen van een schuld door de gemeente moet serieus 
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Onze inzet: 
• Gedegen lokaal beleid en voorzieningen om armoede te voorkomen en te bestrijden 

op basis van het in 2019 aangenomen en geamendeerd armoedebeleid. 
• Het voorkomen en vroeg signaleren van armoede en schulden door inzet van het 

Gebiedsteam, maar ook door signalering via onderwijs, huisartsen, sportclubs, 
familie, buren et cetera aan het Gebiedsteam. 

• Geen bezuinigingen op het minima-, armoede- en schuldhulpverleningsbeleid. 
• Niemand mag de dupe worden van armoede! Waarbij er speciale aandacht moet zijn 

voor kinderen en jongeren. 
• Voorzieningen in natura gaan voor financiële ondersteuning. 
• VoortzeTen fiscale screening voor minima. 
• Iedere Harlinger wordt bekend gemaakt met het gemeentelijke minima-, armoede- 

en schuldhulpverleningsbeleid. 
• Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid eerlijk en consequent uitvoeren, ook voor ZZP-ers. 
• Voorkomen van huisuitzeWngen en inbeslagnames door grote inzet op 

schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden. 

Onze inzet: 
• “Opgroeien in Harlingen-pas” (sport en cultuur) voor kinderen tot 18 jaar. 
• De gemeente koopt problema@sche schulden op, met speciale aandacht voor jongeren. 

Hierdoor hebben mensen met schulden te maken met een betrouwbare schuldeiser en 
verminderen we opeenstapeling van schulden. 

• Als het weTelijk mogelijk is schaffen we de kostendelersnorm af . 
• Onderzoeken in hoeverre een betaalbaar en stabiel internet voor al onze inwoners 

bereikbaar is. Door Covid is duidelijk geworden dat het niet voor alle opgroeiende 
kinderen en jongeren toegankelijk was en is. 

• De gemeente werkt ac@ef samen de Skûle en de Bibliotheek in het kader digitale 
vaardigheden zodat een verdere digitaliserende samenleving niet zorgt voor uitslui@ng. 



onderzocht worden. Als uitgangspunt hiervoor geldt het Armoedebeleid dat in maart 2019 op ons 
ini@a@ef door de Harlinger gemeenteraad aangepast en aangenomen is. 

Extra aandacht geven wij aan kinderen en jeugd in armoede. Kinderen mogen niet aan de zijlijn 
blijven staan en daarom is er het jeugdsport- en cultuurfonds, maar ook S@ch@ng Leergeld voor 
incidentele school- en studiekosten. Voor ons zijn deze fondsen onmisbaar en houdt de gemeente 
Harlingen de samenwerking ermee in stand. 

Om het beleid met betrekking tot minima, armoede en schuldhulpverlening te laten slagen is vroege 
signalering en communica@e van groot belang. Onze inwoners moeten weten welke ondersteuning 
er bestaat. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente.  
 

Tegelijker@jd dient de gemeente als mogelijke mede-schuldeiser het reeds door ons aangedragen 
kwijtscheldingsbeleid consequent en consistent uit te voeren. 

3. Veiligheid 
Iedere Harlinger en bezoeker van onze gemeente moet zich te allen @jde veilig kunnen voelen in onze 
stad. Veiligheidsvoorzieningen, zoals de GGD Fryslân, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en de 
Brandweer worden bij wet gecoördineerd uitgevoerd door de Veiligheidsregio Friesland, waarbij de 
burgemeesters als “vertegenwoordigers” namens de gemeenten acteren. De poli@e is georganiseerd 
in de poli@eregio Noord-Nederland. Daarmee staat het veiligheidsbeleid ver van de gemeenteraad af. 
Los van de afstandelijke organisa@e van onze veiligheidsvoorzieningen, is veiligheidsbeleving iets wat 
iedereen direct raakt. Daarom vinden we dat wij ons niet kunnen aseren van onze 
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Onze inzet: 
• Hanteren van een goed communica@e- en signaleringssysteem om de 

veiligheidsbeleving van onze inwoners in brede zin te monitoren en om daarop 
adequaat te kunnen reageren en acteren. 

• Voortdurend rekening houden met de veiligheidsbeleving van inwoners en bezoekers 
bij de inrich@ng van de stad, dorpen en buitengebieden. 

• Een strak handhavingsbeleid met betrekking tot alcohol- en drugsmisbruik. 
• Een verantwoord horecabeleid (samen met de horeca op te stellen en uit te voeren). 
• Samen maken we onze gemeente veilig. Buurtpreven@e is daar een belangrijk 

onderdeel van. Dit blijven we ondersteunen. 
• Een goed func@onerend signaleringssysteem inzake huiselijk geweld in brede zin en 

ac@eve bescherming van slachtoffers tegen de daders hiervan. 
• Intensieve aandacht voor digitale veiligheid: Preven@e door informa@e en 

communica@e, specifieke monitoring van de digitale veiligheidsbeleving en ac@eve 
hulp voor slachtoffers van digitale criminele ac@viteiten door poli@e en 
slachtofferhulp. 

• De gemeente zal een ac@ef beleid gericht op het tegengaan van ondermijning 
ontwikkelen. Ook voorlich@ng voor jongeren zal hier een belangrijk speerpunt in zijn.  



verantwoordelijkheid voor de lokale veiligheid en veiligheidsbeleving van de inwoners van stad, 
dorpen en buitengebieden. 

4. Economie 
Een gezonde en duurzame lokale en regionale economie is van groot belang voor de toekomst van de 
gemeente. Wij willen hiervoor regionaal samenwerken waarbij we de Harlinger iden@teit koesteren 
en uitdragen.  Over 10 jaar zijn de Willemshaven en het monumentale centrum de hotspot voor 
recrea@e en toerisme in Friesland. Om dit te bereiken kiest de PvdA voor ruimte om te ondernemen, 
te innoveren en te experimenteren met nieuwe concepten in de Willemshaven en onze binnenstad. 
We willen de Willemshaven ontwikkelen met behoud van de “rauwe” aanblik en op het snijvlak van 
water en werelderfgoed de Wadden. 

Een veranderende samenstelling (lee_ijd, nieuwkomers) van onze bevolking biedt ook kansen voor 
nieuwe diensten en werkgelegenheid. We willen daarbij inzeuen op bedrijven die toekomstgericht 
zijn. En bedrijven die zich richten op de sociale kant van onze economie. Dat betekent dat we 
inzeuen op opleidingsmogelijkheden op het gebied voor zorg. Duurzame en goed func@onerende 
bedrijven en instellingen in en om de gemeente zorgen mede voor bestaanszekerheid en een 
gezonde leefomgeving. 

Door zzp- en thuiswerkpunten te s@muleren kan Harlingen een aantrekkelijke plek om te werken 
worden. Het aantrekken van talent hee_ een aanzuigende werking op andere bedrijven en 
ac@viteiten en zorgt daarmee voor een posi@ef effect op de rest van de Harlinger samenleving.  
In Harlingen hebben we een aantal belangrijke sociaaleconomische pijlers: de industrie- en 
havenac@viteiten, het toerisme, de zorgsector en het MKB. 
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Onze inzet: 
• De gemeente Harlingen moet naast de ondernemers komen te staan. Er dient extra 

inzet gedaan te worden zodat er een partnership ontstaat! Zodat de gemeente 
samen met het haar MKB bedrijven zich ac@ever kan inzeuen in behouden van 
werkgelegenheid maar ook in het creëren van banen. Samen zijn we sterk! 

• We zeuen in op regionale samenwerking. Het Economisch Ac@eplan staat hierbij 
centraal. We blijven monitoren of de belangen van Harlingen in dit ac@eplan goed 
vertegenwoordigd zijn en blijven. 

• Het creëren en handhaven van een goed ves@gingsklimaat voor die bedrijven, 
instellingen en ac@viteiten die duurzaam zijn, bijdragen aan de werkgelegenheid en 
de economie van gemeente Harlingen. Een goed ves@gingsbeleid creëert de 
gemeente Harlingen door zorg te dragen voor: 

• Een goede samenwerking met de buurgemeenten en de regio, gericht op: 
o Gezonde en goed opgeleide poten@ële medewerkers, dus door goede 

onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen; 
o Zo weinig mogelijk gemeentelijke bureaucra@e, een goede communica@e en 

ondersteuning voor bedrijven door middel van één bedrijvenloket (in de 
gemeente Harlingen). 

• Een duidelijk en consequent grond- en bestemmingsbeleid. 
• Een goede bereikbaarheid van Harlingen en dus een goede infrastructuur.



4.1 Toerisme 
Harlingen is de parel aan het Wad. De duurzame recrea@eve mogelijkheden van onze stad en 
omgeving zijn zeer groot en worden nog onvoldoende gebruikt. Dat Harlingen de mogelijkheden 
hee_, wil niet zeggen dat Harlingen er daarmee is. De toerist vindt Harlingen nog onvoldoende. Voor 
de meeste bezoekers is Harlingen de parkeerplek voor de vakan@e op de eilanden of een weekend 
varen op het Wad. De stad en omgeving is nog in ontwikkeling. De ontwikkeling van de Willemshaven 
krijgt meer en meer vorm, maar de binnenstad is verkeer- en parkeertechnisch gezien nog steeds 
een warboel. Het Harlinger strand verdiend extra aandacht om gedurende een langere periode een 
trekker te zijn. Dit zit op ac@viteiten op en bij het strand. Een uitbreiding van horeca naast het 
huidige strandpaviljoen ’t Zilt juichen wij toe. Met de plannen voor een zeezwembad in de 
Willemshaven zien wij dat de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied als toekoms@g 
recrea@egebied steeds concretere vormen begint te krijgen. Er is hier reeds een begin gemaakt met 
de entree van de stad, wij willen de reeds aangelegde gescheiden rijbanen doortrekken rich@ng het 
centrum. 

Harlingen is de plaats van afvaart en aankomst van een groot deel van de bruine vloot in Nederland. 
Dat betekent poten@eel veel toeristen. De meesten stappen nu op de vertrekdatum op de boot en 
op de aankomstdatum in de auto. In die zin is Harlingen erg belangrijk voor de toerist die naar de 
eilanden wil of op het Wad wil varen. De uitdaging ligt er voor ons in om deze bezoeker ook 
belangrijker te laten zijn voor Harlingen en omgeving. Wij zeuen hierbij in op samenwerking met de 
bruine vloot en hun organisa@e om de mogelijkheden van wederzijdse kansen en uitdagingen om te 
zeuen in daadwerkelijke ac@es. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. 
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Harlingen is een bruisende plaats voor de toerist. Dat vraagt naast een aantrekkelijke binnenstad en 
mooie omgeving om een levendig winkel- en uitgaansgebied. Ook horen daarbij voldoende en 
gevarieerde verblijfsmogelijkheden en een aantrekkelijk recrea@ef aanbod. Daarbij denken we aan 
de bestaande evenementen als de Tall Ship Race, de Visserijdagen, de Vlootdagen, Heerlijk 
Harlingen, Harlingen Ongeschut, de Zoutsloter Kerstmarkt of stadsgidsen die mensen de stad laten 
zien. 

Wij zeuen in op het in samenwerking met zoveel mogelijk betrokken par@jen (zoals het 
Hannemahuis, de ondernemers (winkeliers en horeca), de organisa@es van evenementen, culturele 
verenigingen, mogelijke nieuwe ini@a@efnemers en noem maar op) verder ontwikkelen van de 
mogelijkheden om toeris@sch aantrekkelijk te worden voor diegenen die Harlingen nog niet ontdekt 
hebben. 

Een belangrijk onderdeel is de promo@e van Harlingen. Met de nieuwe ‘huiss@jl’ van Harlingen 
Welkom aan Zee en promo@e in verschillende media zeuen we Harlingen op de kaart en is het meer 
dan een doorvoerplaats naar Vlieland en Terschelling. Want Harlingen verdient alle aandacht. We 
zeuen in op ac@eve promo@e en gaan in gesprek met horeca en de veerboten om arrangementen te 
s@muleren die een bezoek aan de eilanden combineert met een dag, nacht, weekend, midweek of 
zelfs langer in Harlingen.  
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Onze inzet: 
• Harlingen blijL de recrea@eve zeehaven van Friesland. 
• Doorontwikkeling van de Willemshaven tot een regionale hotspot. Een bezoek aan 

Friesland is niet compleet zonder een bezoek aan Harlingen. 
• Aanpakken en oplossen van verkeer- en parkeeroverlast in de binnenstad. Door het 

realiseren van een goede parkeervoorziening aan de zuidkant van de binnenstad. 
• Realisa@e van het zeezwembad in de Willemshaven. 
• Een ac@eve samenwerking met de organisa@e van de bruine vloot om hun gasten in 

Harlingen welkom te heten. Maar ook om zoveel mogelijk ondersteuning te blijven 
bieden na Covid. 

• Gerichte samenwerking met andere Harlinger par@jen om Harlingen aantrekkelijk te 
laten zijn en waar nodig mooier te maken voor onze inwoners en de toerist die 
Harlingen nog niet kent. 

• Versterken van de gerichte promo@e van Harlingen binnen en buiten de regio. De 
func@e van citymarketeer maakt onderdeel uit van onze communica@eafdeling. 



4.2 Industrie- en havenac>viteiten 
De Industriehaven van Harlingen, alsmede de bestaande bedrijventerreinen van Harlingen bieden 
nog voldoende ruimte voor uitbreiding van de industrie- en havenac@viteiten in onze gemeente. 
We zijn voorstander van het uitwerken van een integraal beleids- en uitvoeringsplan met betrekking 
tot dit onderwerp in rela@e tot de beschikbare grond, de wensen en behoe_en van de Harlinger 
bevolking (of bedrijfsleven) en het sociaaleconomisch belang voor de gemeente Harlingen. 
We pleiten hierbij voor instandhouding van de bestaande bedrijvigheid en de volgende bepalende 
aandachtspunten, te weten: duurzaamheid, werkgelegenheid en economische relevan@e voor de 
lange termijn. 
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Onze inzet: 
• Het verder ontwikkelen van een gemeentelijk integraal beleids- en uitvoeringsplan 

voor de industrie- en havenac@viteiten voor de (middel)lange termijn als basis voor 
de doorontwikkeling van deze ac@viteiten ten behoeve van de Harlinger 
gemeenschap. 

• Oostpoort zal fungeren als een aantrekkelijk en duurzaam industrieterrein en wordt 
groen ingericht. 

• De gemeente zal in samenwerking met Port of Harlingen werken aan een 
aantrekkelijk ves@gingsklimaat voor nieuwe werkgelegenheid. 

• Geen ves@ging van chemische industrie in de gemeente Harlingen. 
• Harlingen blijL de visserijhaven van Friesland. 
• Harlingen is de vanzelfsprekende plaats voor toekoms@ge onderzoekscentra voor de 

Waddenzee. 
• Als de na@onale overheid besluit dat er geen zoutwinning meer mogelijk is dan dient 

zij de gemeente Harlingen voor het verlies van werkgelegenheid en inkomsten 100% 
te compenseren. 
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4.3 MKB 
Het Midden- en Kleinbedrijf wordt in Nederland gezien als de basis voor de binnenlandse economie. 
Dat is zeker zo in Harlingen. Dit is banenmotor in onze gemeente. Het draagt bij aan de 
werkgelegenheid, verzorgt de distribu@e en beschikbaarheid van de noodzakelijke levensmiddelen 
en speelt een ac@eve rol in de lokale samenleving. Ook draagt het MKB in belangrijke mate bij aan de 
scholing van onze jeugd met stages en werkopleidingen. 

Maar met name de kleine middenstand hee_ het moeilijk. Het winkelbestand in Harlingen dunt uit 
en er kan meer varia@e komen om Harlingen voor de winkelende bezoeker aantrekkelijker te maken. 
Door ruimte te bieden voor innova@e en dit samen met Ondernemend Harlingen te omarmen zou de 
gemeente zich behulpzamer kunnen opstellen. De gemeente stelt zich op economisch terrein op als 
een partner en kijkt naar kansen en mogelijkheden. De winkelleegstand in Harlingen valt percentueel 
mee maar kent toch enkele beeldbepalende plekken die invulling behoeven. Helaas is er weinig 
fysieke detailhandel in de dorpen.  
We streven naar een vitale binnenstad met een gevarieerde detailhandel en horeca die het voor 
bezoekers aantrekkelijk maakt om de binnenstad te bezoeken. En in de dorpen meer ac@viteit met 
bijvoorbeeld markten. 

4.4 Zorgsector 
Zorg voor de bevolking is al@jd al belangrijk geweest, maar wordt als gevolg van de vergrijzende 
bevolking ook in Harlingen steeds belangrijker. De kwaliteit van zorg is belangrijk, maar ook de 
beschikbaarheid en bereikbaarheid. Tegelijker@jd is de zorgsector in toenemende mate een grote 
werkgever aan het worden. Dat geldt ook voor Harlingen. We vinden deze groei belangrijk en willen 
samen met de lokale en regionale zorginstellingen werken aan de beschikbaarheid van goed 
opgeleide zorgmedewerkers. Als het gaat om de omscholing van beschikbare poten@ële Harlinger 
zorgmedewerkers dan willen wij daarvoor de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen. 
Om een goede zorgverlening in Harlingen te kunnen blijven bieden, moeten we bestaande en 
nieuwe zorginstellingen blijven faciliteren bij de realisa@e van hun toekomstplannen. Hiermee is 
zowel degene die zorg vraagt als de werkzoekende Harlinger gebaat. 
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Onze inzet: 
• Onze inzet op het economisch vlak dient vooral het de MKB te ondersteunen. 
• Voorkoming (@jdelijke) leegstand van winkelpanden in de binnenstad door s@muleren en 

organiseren van contacten tussen en overleg met eigenaren en mogelijke 
geïnteresseerde (@jdelijke) gebruikers. 

• S@muleren van kleine ini@a@even in de binnenstad, maar ook in de dorpen gericht op 
recrea@ef, winkelend publiek. 

• We gaan kijken naar de mogelijkheid om ruimte te maken voor toegankelijke flexplekken 
waar thuiswerkers en zzp’ers kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten. 

Onze inzet: 
• Omscholing van werkzoekende Harlingers tot zorgmedewerkers. 
• Facilitering van zorginstellingen om hun werk in Harlingen te kunnen blijven doen. 
• Regionaal opleidingscentrum gericht op het gehele zorgveld samen met regionale 

partners opzeTen 



5. Wonen en stedelijke vernieuwing 
Een dak boven je hoofd is één van de belangrijkste levensbehoe_en. De zekerheid van een goede 
woning bepaalt in grote mate de kwaliteit van het leven. Wat is goed wonen? Voor ons is dat een 
woning die past bij het inkomen (betaalbaarheid) en de wensen van de bewoners, maar ook 
huisves@ng die levensloopbestendig en duurzaam is. Dat betekent dat er ook ruimte moet zijn voor 
nieuwe woonconcepten als die behoe_e er is vanuit de inwoners. Dat betekent een voldoende 
gevarieerd, duurzaam en levensloopbestendig woningbestand. De wachyjden voor betaalbare 
huurwoningen is ons een doorn in het oog. De voorraad betaalbare huur- en koopwoningen voor 
starters en middeninkomens moet in Harlingen omhoog. Kortom geschikte woningen voor alle 
huidige en toekoms@ge bewoners van Harlingen. We beschouwen dit niet alleen als een opdracht 
voor de gemeente, maar ook als opdracht voor De Bouwvereniging en zeker ook voor iedere 
projectontwikkelaar die in Harlingen wenst te bouwen. 

Te vaak zien we dat jongeren die het huis uit willen geen plekje kunnen vinden omdat ze worden 
overboden, of omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn. Voor een rechtvaardige 
volkshuisves@ng moet de gemeente zich weer ac@ef met de woningproblema@ek bezighouden. Dit 
doen we al door regels voor bijvoorbeeld verhuur op te stellen en door presta@eafspraken te maken 
met De Bouwvereniging. Waar mogelijk moet de gemeente dit ook doen met andere par@jen. Door 
bijvoorbeeld weer grondposi@es in te nemen en eisen op te stellen voor het bouwen van betaalbare 
woningen. Ac@eve woonpoli@ek voor alle inwoners. 
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Het bestaande (oudere) woningbestand voldoet op veel vlakken niet aan de nieuwe eisen van 
levensloopbestendigheid, comfort en duurzaamheidseisen. Uitzondering daarbij is een groot deel 
van de woningen van De Bouwvereniging, die voorop lopen met het verduurzamen van de sociale 
huurwoningen. A{ankelijk van de lee_ijd en de staat van de woning zullen er grote investeringen 
moeten worden gedaan om deze woning te moderniseren. Om toekoms@ge lee`aarheid te borgen 
zal er toekomst gericht op plekken sloop moeten plaatsvinden. De energie- en warmtetransi@e is 
voor veel inwoners een punt van aandacht, niet alleen het hoe maar ook financieel. 

We zijn van mening dat de gemeente Harlingen een belangrijke rol dient te spelen door het geven 
van voorlich@ng, het betrekken van de bewoners bij de energie- en warmtetransi@e naar andere 
energie- en warmtebronnen. Maar we gaan verder. Als par@j willen we onze inwoners ac@ef 
ondersteunen in dit proces. De gemeente zal een loket inrichten waar onze inwoners met hulpvragen 
of zorgen terecht kunnen. Het kan en mag niet zo zijn dat de lasten van deze transi@e eenzijdig bij 
onze inwoners terecht komen. Duurzaamheid moet betaalbaar voor iedereen zijn en daar moet de 
gemeente voor zorgen. Speciale aandacht moet er ook zijn voor onze vele monumenten en haar 
eigenaren.  

Wijken in onze gemeente moeten gevarieerd zijn en we willen lee`are buurten en dorpen in 
Harlingen voor, door en met de inwoners maken. Hierbij spelen zowel de gemeente als de wijk- en 
dorpsbewoners een vergelijkbare grote rol. Daarom is het betrekken van en overleg met onze 
inwoners zeer belangrijk. Ini@a@even ter verbetering van de lee`aarheid moeten door de gemeente 
gesteund worden, tenzij er overtuigende bezwaren zijn en in dat geval wordt dit helder besproken en 
gecommuniceerd naar de betrokken bewoners. 

We zijn geen voorstander van rücksichtslose vernieuwing en modernisering van het bestaande 
woningbestand. De historische kwaliteit van bijvoorbeeld de binnenstad dient te worden beschermd 

en gehandhaafd.  

6. Sport, Cultuur en Recrea>e 
Een vitale gemeente beschikt over voldoende, goede en toegankelijke voorzieningen voor sport, 
cultuur en recrea@e. Een vitale gemeente zorgt voor de inwoners en de bezoekers en dat draagt bij 
aan het welzijn van iedereen. Deze voorzieningen zijn openbare voorzieningen waarvoor de 
gemeente dient te zorgen, zoals de bibliotheek, de Waddenhal, de sportvelden en het zwembad, de 
parken en de wandel- en fietspaden, de recrea@eve en spor@eve havenvoorzieningen enzovoort. 
Maar een vitale gemeente beschikt ook over par@culiere voorzieningen, zoals culturele en 
sportverenigingen, gezelligheidsclubs, buurt- en dorpshuizen et cetera. Deze voorzieningen 
bedruipen zichzelf, maar verdienen de voortdurende aandacht van en ondersteuning door de 
gemeente Harlingen. Wij pleiten voor een gericht ondersteuningsbeleid voor deze par@culiere 
voorzieningen op basis van een gedegen inventarisa@e en de staat en behoe_en van de in Harlingen 
opererende par@culiere voorzieningen. 

Daarnaast pleiten we ook voor een blijvende toegankelijkheid en verantwoord gebruik van de havens 
en het Wad voor de sport, cultuur en recrea@e, zoals het sloeproeien, de Visserijdagen en de bruine 
vloot. Harlingen is een havenstad en het water is van de Harlingers! Vanzelfsprekend dienen hier 
goede afspraken over te worden gemaakt en gehandhaafd worden samen met de gebruikers. 

6.1 Sport 
Sport verbindt, is goed voor de gezondheid en brengt mensen bij elkaar. Harlingen beschikt over 
uitstekende sportcomplexen. We zijn van mening dat iedere sportbeoefenaar op veld en in de zaal in 
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Harlingen kunnen sporten. Dit betekent dat er nog wel het een en ander moet worden gedaan. Nog 
steeds zijn er verenigingen die voor het uitoefenen van hun (zaal)sport moeten ui@jken naar andere 
gemeenten. Deze krapte moet in de komende vier jaar moet worden opgelost door een betere 
samenwerking en afstemming tussen de verenigingen, maar ook door het concreet uitbreiden van de 
beschikbare sportruimte, zoals nu gedaan zal gaan worden met de Waddenhal. 

We willen ons in de komende jaren ac@ef inzeuen op het s@muleren van sporten van ouderen en de 
groep tussen de 45 en 65 jaar. Dit doen we door verenigingen te ondersteunen in het verkennen van 
nieuwe teamsporten. Niet meer 11 tegen 11 maar vaker 6x6 of 8x8. Hiervoor wil de PvdA het 
verenigingssporten ac@ef ondersteunen aangezien zij voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn een 
zeer belangrijke rol vervullen. Wij kiezen hiermee voor de breedtesport en willen jong en oud ac@ef 
ondersteunen in het kennismaken met de onze sportverenigingen. We willen ieder nieuw lid voor 
het eerste jaar ondersteunen en doen dit door 50% van de contribu@e te sponseren. Dus sport voor 
iedereen toegankelijk maken. Maar middels het Harlinger topsportersfonds blijven we ook onze 
talenten ondersteunen op de lange weg naar roem en succes. 
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Onze inzet: 
• Een voldoende betaalbaar gevarieerd, duurzaam en levensloopbestendig 

woningbestand, gericht op de huidige en toekoms@ge bewoners. 
• De voorraad sociale en starters woningen moet omhoog en de wachyjd moet 

omlaag. 
• Woningen zijn om in te wonen. We willen met opkoopbescherming en het invoeren 

van een zel`ewoningsplicht woningen beschermen tegen huisjesmelkers, zodat 
Harlingers er kunnen wonen. 

• Gemeentelijke ondersteuning van par@culiere woningeigenaren bij het 
levensloopbestendig en energieneutraal maken van hun woningen. 

• Voortdurend overleg met bewoners over de staat en kwaliteit van leven in hun wijk 
of dorp. 

• Handhaving van de kwaliteit van de historische binnenstad met oog voor de 
noodzakelijke aanpassingen om deze toekomstbestendig te maken. Speciale 
aandacht voor het verduurzamen van ons cultureel erfgoed, in samenspraak met 
Oud Harlingen en bewoners. 

• We gaan, waar mogelijk, ac@eve grondpoli@ek voeren. Hiermee willen we meer grip 
krijgen op de woningmarkt en het bouwen van betaalbare (starters)woningen 
centraal stellen. 

• We ondersteunen de nieuwbouw bij Almenum. 

• In Midlum en Wijnaldum willen we kijken waar naar aard en schaal gebouwd kan 
worden. Hiervoor willen we in gesprek met de provincie. Waar de ruimte het in de 
dorpen toelaat juichen we de komst van duurzame woningbouw toe en werken we 
mee aan de dorpsvisies van beide dorpen. 

• We blijven ons inzeuen voor humane huisves@ng voor arbeidsmigranten.  

• Bij toekoms@ge ontwikkelingen op het Spaansenterrein zal er een goede verdeling 
komen tussen sociale woningbouw, woningen voor mensen met een 
middeninkomens en vrijesector woningen. 



6.2 Cultuur 
Cultuur is een breed begrip, cultuur is van ons allemaal, wij zijn cultuur! We vinden dat iedere 
inwoner van onze gemeente de mogelijkheid moet hebben om op zijn manier cultuur te kunnen 
beleven. Er zijn genoeg mensen in onze gemeente die allen op hun eigen wijze hun culturele steentje 
kunnen en willen bijdragen en dat ook daadwerkelijk doen. De aanwezigheid van het Hannemahuis, 
de bibliotheek, de dorpshuizen in de dorpen, de ontwikkeling van de Willemshaven met onder 
andere het Entrepotgebouw bieden goede mogelijkheden voor culturele ui@ngen en cultuurbeleving. 
De Harlinger Kunstuitleen HA15, diverse kunstenaarsverenigingen, de toneelverenigingen, de koren, 
et cetera zijn bewijzen van een goed lopend cultureel bestaan in onze gemeente. 

 

De gemeente Harlingen dient deze mensen in woord en daad te ondersteunen. Daarom pleiten we 
voor de ontwikkeling en uitvoering van een s@mulerend cultuurbeleid, waarbij de inwoners worden 
uitgedaagd om zelf hun culturele ideeën om te zeuen in culturele daden. Hierbij faciliteert de 
gemeente door een goed func@onerend vergunningen- en subsidiebeleid, waar de professionele 
benadering door de gemeente zich uit door snelheid, geen bureaucra@sche rompslomp, 
betrokkenheid en enthousiasme. Onderdeel van de Harlinger cultuur is het Harlingers.  

We vinden dan ook dat het Harlingers de aandacht verdient en opgenomen moet worden in een 
Harlinger taalnota. Het Harlingers hoort bij Harlingen en verdient de aandacht van het 
gemeentebestuur! 

Daarnaast zeuen we ons in voor het geschikt maken van het Entrepotgebouw voor culturele 
ac@viteiten gedurende het hele jaar, zodat we op deze loca@e kunnen genieten van prach@ge cultuur. 
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Hiermee wordt het Entrepotgebouw een extra bouwsteen in de ontwikkeling van het gebied van de 
Willemshaven, waar (Harlinger) cultuur en iden@teit herkenbaar is in de fysieke inrich@ng en haar 
culturele ac@viteiten.  

Harlingen kent drie scou@nggroepen die in één gebouw ziuen. Dit is best uniek. Daarom kan ook de 
scou@ng blijven rekenen op de steun van de gemeente.  

6.3 Cultureel Erfgoed 

Harlingen staat in de top 20 van gemeenten in Nederland met de meeste monumenten. We hebben 
ruim 1.000 beeldbepalende panden, gemeentelijke en rijksmonumenten. Als PvdA vinden we dat we 
extra aandacht moeten besteden aan onze monumentale waarden. De PvdA wil dan ook, na het 
opleveren van de monumenten kaart in 2020, nadrukkelijker ons culturele erfgoed onder de 
aandacht brengen. Hierbij is het voor ons vanzelfsprekend dat we dit doen i.s.m. erkende par@jen 
zoals Vereniging Oud Harlingen, Hein Buismans@ch@ng en de monumentens@ch@ng.  

 

6.3 Recrea>e 
Naast sport en cultuur zijn er andere vormen van ontspanning waar de inwoners van de gemeente 
zich mee bezighouden, thuis en buiten de deur. Mensen zijn lid van de bibliotheek, wandelen en 
sporten (recrea@ef) graag buiten, varen en/of vissen graag op het Wad en in de haven, ziuen graag 
op de bankjes bij de haven, doen aan biljarten, kaarten, zingen, toneelspelen, noem maar op. 
Ac@viteiten die mensen alleen of in kleine groepjes doen of in verenigings- of buurt-/
dorpshuisverband. De meeste recrea@eve ac@viteiten zijn par@culiere ac@viteiten en dat willen we 
graag zo houden. De verantwoordelijkheid van de gemeente hierin ligt in het ondersteunen van de 
realisa@e van de benodigde recrea@eve voorzieningen.  

Daarnaast zijn er ook een aantal evenementen en fes@viteiten die Harlingen flink op de kaart zeuen 
en een groot recrea@ef element bevauen. We zijn groot voorstander van het ac@ef ondersteunen 
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Onze inzet: 
• Het instellen van een samenwerkingsgroep van erkende par@jen, eigenaren en de 

gemeente om te onderzoeken hoe ook monumentale panden verduurzaamd kunnen 
woden. 

• Het voor monumenteneigenaren duidelijker maken welke subsidiemogelijkheden er zijn 
voor het onderhouden of verduurzamen. Zowel gemeentelijk als na@onaal 
subsidieregelingen. 

• Meer aandacht voor specifiek monumentale kennis bij de gemeente in het beoordelen 
van bouwaanvragen. Koesteren en behouden versus verduurzamen.  

• Om de verschillende onderwerpen goed te duiden is een nieuwe erfgoedvisie en 
uitvoeringsbeleid nodig. 



van de organisa@e van deze evenementen door de gemeente Harlingen en dan met name op het 
gebied van de wet- en regelgeving en waar nodig financieel. 
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Onze inzet: 
• Best mogelijke en voldoende faciliteiten voor sport, cultuur en recrea@e. 
• Sport, cultuur en recrea@e is voor iedere Harlinger toegankelijk en bereikbaar. 
• Alle kinderen en jeugdigen kunnen lid worden van een culturele en sportvereniging 

ook als daar binnen het gezin geen geld voor is. 
• Ontwikkeling en uitvoering van een s@mulerend cultuurbeleid, gericht op par@cipa@e 

en vooral ruimte voor par@culiere ini@a@even. 
• Het realiseren en instandhouding van goede nieuwe en bestaande recrea@eve 

voorzieningen voor inwoners en gasten. 
• Blijvend en construc@ef ondersteunen van grote en kleinere evenementen in 

Harlingen. 
• Het ac@ef uitdragen van de doelen in het Harlinger Sportakkoord. En samen met de 

sportverenigingen werken aan een omgeving waar iedereen kan en wil sporten. 
• We willen naast een sporjonds voor jongeren ook een sport en cultuurfonds voor 

ouderen opzeTen.   



7. Dienstverlening, Bestuur en Ondersteuning 
De gemeentelijke organisa@e, inclusief het poli@eke bestuur ontleent haar bestaansrecht aan de 
inwoners van de gemeente. Naast de uitvoering van landelijk opgelegde taken en dienstverlening 
dient de gemeente te voldoen aan de vraag en behoe_e van haar inwoners. Met dit uitgangspunt in 
het achterhoofd dienen de gemeentelijke dienstverlening, bestuur en ondersteuning te worden 
ingericht en uitgevoerd. Wij zijn er voor de inwoners en niet andersom! 

De gemeente Harlingen werkt hard aan haar klantgerichtheid, de kwaliteit van de dienstverlening en 
de bereikbaarheid van de medewerkers. Het is echter ook belangrijk dat de effec@viteit daarvan 
wordt getoetst. 
Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid is veel meer dan een goed func@onerend loket, fysiek, 
telefonisch of digitaal. Wij zijn van mening dat de dienstverlening van de organisa@e jaarlijks wordt 
gemonitord. Dit vergt een con@nu proces van verbeteren en innoveren. Met de invoering van de 
Omgevingswet per 1 juli 2022 en de vastgestelde omgevingsvisie is en wordt rich@ng gegeven aan 
waar onze inwoners en bedrijven belang aan hechten.  Onze inwoners verwachten dat de basis 
dienstverlening op orde is. Vraagt om toezicht op de afgesproken regels. Dit vraagt dan ook om een 
passende organisa@e-inrich@ng met voldoende kwalita@ef geschoolde medewerkers.  
Hiervoor is een permanent me@ng over onze gemeentelijke dienstverlening gewenst, alsmede een 
centraal loket voor klachten en complimenten.  Met een goed door de inwoner beleefde 
klantvriendelijkheid vervult gemeente Harlingen een belangrijke voorbeeldfunc@e in onze 
samenleving. 

Inwonerpar@cipa@e in beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering is noodzakelijk. De 
inwoner moet op waarde worden geschat en niet las@g gevonden worden door de doorstomende 
ambtelijke en bestuurlijke organisa@e. De inwoner moet al@jd een prominente plek krijgen bij 
ontwikkelingen.  
Wij vinden dat de poli@eke besluitvorming te allen @jde in de gemeenteraad dient plaats te vinden, 
maar dan wel na een goed gelopen proces van inwonerpar@cipa@e. 
De mening en het oordeel van de inwoner moet regelma@g worden gepeild en inwoners moeten ook 
te pas en te onpas hun mening en oordeel aan de gemeente kwijt kunnen. 

Om dit alles te kunnen realiseren is een goed systeem van inwonerpar@cipa@e noodzakelijk. Dat is 
niet makkelijk en vergt inspanning van raadsleden en ambtenaren. We willen de Harlinger 
Par@cipa@e Code samen met inwoners verder ontwikkelen. 
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Ook in Harlingen zijn er mensen die laaggeleuerd zijn en/of slecht uit de voeten kunnen met de 
digitale middelen die ons ter beschikking staan. We pleiten ervoor dat bij de gemeentelijke 
communica@e en dienstverlening te allen @jde rekening wordt gehouden met deze groep mensen. 
De gemeente Harlingen dient deze groep mensen (pro)ac@ef te begeleiden en te ondersteunen op 
de weg van gemeentelijke communica@e en bureaucra@sche dienstverlening om te voorkomen dat 
zij tussen de wal en het schip vallen. 

We staan op het standpunt dat beschikbare middelen zo eerlijk mogelijk moeten worden verdeeld 
over de samenleving, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Hierbij streven we 
naar een solide financieel beleid met een sluitende begro@ng. 
Dit betekent eveneens dat de gemeente Harlingen dient te roeien met de financiële middelen die het 
hee_ en daarom wellicht ook ooit moeilijke keuzes zal moeten maken. We schuwen deze keuzes niet 
als het erop aankomt. Het is dan wel goed om te weten dat in die situa@e de kwetsbaren in de 
samenleving zoveel mogelijk zullen worden ontzien. Maar dat is nu niet aan de orde en daarom 
blijven wij er naar streven de Friese gemeente te zijn met de laagste gemeentelijke lasten. 

8. Onderwijs 
Onderwijs is de sleutel tot een betere samenleving. Dat verandert voor de PvdA niet. We vinden het 
van groot belang dat iedereen het allerbeste onderwijs krijgt en zo al@jd de mogelijkheid hee_ om 
het beste uit zichzelf te halen.  
We hebben ons de afgelopen jaren ingespannen op de organisa@e van de Integrale Kindcentra ofwel 
voorschoolse educa@e, basisonderwijs en kinderopvang onder één dak. We zijn blij met de realisa@e 
van de IKC in Harlingen, maar hebben ook ervaren dat naast deze succesvolle stap er meer nodig is 
voor “Opgroeien in Harlingen”. 
In rela@e tot bijvoorbeeld de organisa@e en aanpak van de jeugdzorg zijn er nog een aantal 
verbeteringen door te voeren om te voorkomen dat kinderen niet de benodigde kansen, gewenste 
ondersteuning of begeleiding krijgen. Daarom pleiten we voor het versterken van de samenwerking 
ten behoeve van opgroeien in Harlingen. Binnen onze gemeente zijn vele betrokken mensen 
werkzaam in de keten van “Opgroeien in Harlingen”. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen goed 
van elkaar weet hoe ze werken. Dit zorgt voor onnodige uitval, vertraging of minder gelukkig 
opgroeien.  
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Wij willen dat er voor alle ruim 3.000 jongeren in Harlingen aandacht is en willen dit samen met deze 
jongeren, onderwijs en al die andere par@jen die voor “Opgroeien in Harlingen” van belang zijn. 
Samen weten we meer en zijn we sterker! 
Harlingen kent twee instellingen voor voortgezet onderwijs: RSG Simon Vestdijk en de Mari@eme 
Academie/Nova College. De aanwezigheid van deze scholen en de kwaliteit van hun onderwijs is van 
groot belang. Deze scholen kunnen op ons rekenen als het gaat om het geven van goed onderwijs, 
maar ook als het gaat om aandacht voor de leerlingen. Extra aandacht willen we geven aan de intern 
wonende leerlingen van de Mari@eme Academie. Deze jongeren verdienen hun plek in de Harlinger 
samenleving en dus ook om daar ac@ef aan deel te nemen. 

9. Zorg en welzijn / WMO – Leven in Harlingen 
Goede lokale zorgvoorzieningen zijn onontbeerlijk voor het welzijn van onze inwoners.  
Goede zorg door familie, buren, vrienden of kennissen is erg belangrijk. Dit is mogelijk als het @jdelijk 
is en niet complex of bovenma@g belastend is voor de zowel de zorgvrager als de verzorgende. 
Tevens is er goede lokale (eerstelijnszorg) zorg door huisartsen, verloskundigen, tandartsen en 
allerlei therapeuten nodig. Beide soorten zorg dienen in onze gemeente aanwezig te zijn. 
De gemeente Harlingen dient voortdurend aandacht te hebben voor de aanwezigheid en/of 
bereikbaarheid van zorg! Zodat kwalita@eve zorg toegankelijk lokaal toegankelijk is of op bereisbare 
afstand beschikbaar is voor onze inwoners. Hierom zullen we ons tot het uiterste inzeuen om het 
huidige aanbod in MCL De Bayng voor Harlingen te behouden! 

De WMO wordt in Harlingen, mede dankzij de PvdA goed uitgevoerd. De voorzieningen die door 
deze wet kunnen worden verstrekt aan onze inwoners dragen er aan bij dat mensen zich zelfstandig 
kunnen bewegen in de Harlinger samenleving.  Wij zijn van mening dat landelijke bezuinigingen op 
deze voorzieningen er niet toe mogen leiden dat onze inwoners niet meer goed zelfstandig kunnen 
wonen. De WMO dient wel gebruikt te worden voor de mensen waarvoor deze bedoeld is. We 
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Onze inzet: 
• Samen met jongeren verkennen of jongerenraad of jongerenplajorms ze een juiste 

stem geeL. 
• Jaarlijkse jongerenconferen@e met ketenpartners. De klokken gelijk zeTen! 
• Het best mogelijke onderwijs voor de Harlinger jeugd in moderne, veilige en gezonde 

scholen. 
• Ac@eve steun voor onze Integrale Kindcentra, RSG Simon Vestdijk en de Mari@eme 

Academie bij het ontwikkelen en uitvoeren van Lokaal Educa@ef beleid, onderwijs en 
huisves@ng. 

• Vakleerkrachten gymnas@ek. 
• Muziek en cultuur s@muleren op de basisschool maar ook in het Voortgezet 

onderwijs. 
• Scholen ondersteunen in voorlich@ngsprojecten op gebied van alcohol, roken, drugs, 

gezondheid, discrimina@e, seksisme, seksualiteit en misbruik. 
• Het ac@ef tegen gaan van uitstroom zonder een startkwalifica@e. 



maken ons zorgen om de toekoms@ge betaalbaarheid van de WMO in Harlingen. Harlingen als stad 
ontwikkelt zich als een bijzonder aantrekkelijke gemeente. Hier zijn we erg blij mee. Dit zorgt voor 
levendigheid, saamhorigheid en voor vele nieuwe ac@viteiten waarvoor ondersteuning nodig is door 
vrijwilligers en professionals. Als par@j ondersteunen we deze ontwikkeling van harte. Maar wij 
vragen nadrukkelijk aandacht voor het juiste gebruik van de WMO-middelen. Als je zelf instaat bent 
om bij te dragen aan je hulp dan is het normaal dat je dat doet. Het abonnementstarief kent 
posi@eve kanten voor mensen die chronisch ziek zijn en met de juiste ondersteuning zelfredzaam 
kunnen zijn zonder tot hoge kosten veroordeeld te worden. Hiervoor is het bedoeld.  
We pleiten dan ook voor een aanpassing in de regels voor het abonnementstarief. Beschermen van 
chronisch zieken of kwetsbare inwoner. Maar ook wij als gemeente zelf mogen bepalen of er een 
eigen bijdrage gevraagd mag worden voor inkomens die hoger zijn dan twee keer modaal of waarbij 
het liquide vermogen hoger is dan 100.000 euro. 
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10. Jeugd – Jongeren, Opgroeien in Harlingen  

Jongeren moeten in Harlingen preyg kunnen opgroeien en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. 
We kiezen daarom nadrukkelijk voor het verbeteren en innoveren van het aanbod wat er is.  

Er wordt vaak gesproken over de jongeren en aanbieders van ac@viteiten. Helaas wordt er vaak te 
weinig geluisterd naar de wensen die er leven onder jongeren. We willen dit verbeteren. 
Hiervoor willen we gericht gaan werken met jeugdpla~orms. Flexibel, digitaal of fysiek maar 
geconcentreerd op onderwerpen die leven onder jongeren. 

We willen de aandacht voor jeugdzorg normaliseren. Er is nu te vaak een beeld van dat dit ons als 
gemeente alleen maar geld kost. Er zijn zeker mogelijkheden om hier efficiënter mee om te gaan 
maar centraal moet staan dat een jongere die een hulpvraag hee_ snel geholpen kan worden. 
Daarom willen we de werkwijze voor de jeugdproblema@ek anders organiseren. Het kan niet zo zijn 
dat gemeentelijke wachyjden langer zijn dan twee weken. Dit vergt een andere manier van werken. 
Werken vanuit vertrouwen met je ketenpartners in plaats van wantrouwen en nog meer controles 
inbouwen. Dit vergt het maken van keuzes in samenwerkingspartners op de meest voorkomende 
zorgvragen. Hiermee willen we de hulpvrager en de hulpaanbieder centraal stellen. Niet een 
administra@eve last optuigen die niet zorgt voor betere of meer hulp maar alleen maar leidt tot 
schijnzekerheid omtrent kosten. De kosten die nodig zijn moeten gemaakt worden. Zo lang als nodig 
is maar zo kort als het kan. 

Hiervoor is het belangrijk dat we afspraken maken met onze ketenpartners . Deze afspraken moeten 
in brede zin voor de jeugd aanwezig zijn, in de gehele leefwereld van het jongste kind en de jongere. 
Van consulta@ebureau tot onderwijs, van huisartsen tot sport- en andere ac@viteitenclubs, van 
familie tot buren, et cetera. Sterke gezinnen, sterke scholen en sterke wijken: dat zijn de pijlers van 
een posi@ef jeugd, welzijn en onderwijsbeleid. 

 
Wij zijn van mening dat het niet alleen aan de maatschappij is om dit te realiseren. Maar wel zoveel 
mogelijk vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de ouders en hun omgeving. Waar nodig proac@ef 
en ac@ef gesteund door de overheid. De huidige programma’s op het gebied van opgroeien in 
Harlingen, onderwijs, sport en welzijn zullen gecon@nueerd worden in de komende jaren. Hiermee 
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kunnen we samen met consulta@ebureau, onderwijs, huisartsen, sportcoaches, jongerenwerker 
maar ook met sport- en andere ac@viteitenverenigingen en clubs ervoor zorgen dat opgroeien in 
Harlingen echt betekend dat er kansen zijn. 
We pleiten voor een voortdurende evalua@e met alle lokale en regionale ketenpartners en andere 
betrokkenen om de aandacht en zorg voor onze jeugd zo goed en laagdrempelig mogelijk te 
organiseren. Opgroeien in Harlingen biedt kansen voor ontwikkeling en ontplooiing. Niet ingewikkeld 
doen, maar samen pragma@sch oppakken en gebruik maken van alle kennis en exper@se die onze 
professionals in Harlingen beziuen. 
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Onze inzet: 
• Aandacht en ondersteuning voor Harlinger jongeren en kinderen die als gevolg van 

economische, sociale, fysieke of mentale kwetsbaarheid in de knel en/of uitgesloten 
dreigen te worden. 

• Normalisering van de jeugdzorg: problemen oplossen als maatwerk zonder 
zorgindica@es. 

• Niet praten om te praten maar gestructureerd overleg tussen onze Sociale teams, 
huisartsen, zorgverleners, ouders en kinderen om de organisa@e van de zorg voor de 
jeugd con@nu te verbeteren zonder te verzanden in bureaucra@sche praatsessies die 
de gemeenschap zeer veel geld kosten en waarvan niemand weet of de zorg ook 
maar een beetje helpt. 

• Door voorlich@ng, overleg en communica@e alle mogelijke par@jen een passende rol 
te geven in “Opgroeien in Harlingen”.  



10.1 Preven>e, zorgvernieuwing en zorgverbetering 
Wij pleiten voor con@nuering van de voortrekkersrol die gemeente Harlingen wil hebben met het 
oog op zorgvernieuwing en zorgverbetering.  
Hiervoor is een sterk lokaal Sociaal Gebiedsteam nodig. Onze lokale verantwoordelijkheid als 
gemeente veranderd als gevolg van landelijke bezuinigingen en decentralisa@es in de zorg. Complexe 
problema@ek moet laagdrempelig lokaal in gericht worden. Dit vergt van ons flexibiliteit maar vooral 
ook het maken van keuzes. Wat vinden met ons allen normale zorg. Voor ons betekent dit echt vorm 
geven aan één plan voor een huishouden.   
Hiervoor is het noodzakelijk dat we regionaal en provinciaal samen werken aan het normaliseren van 
de zorgvraag. We willen lokaal nadruk leggen op preven@e, zichtbaarheid en herkenbaarheid in de 
wijken en dorpen.  
Het is aan de gemeente Harlingen om hierin een ini@ërende, s@mulerende en ondersteunende rol in 
te spelen en ervoor te zorgen dat de posi@eve resultaten van de samenwerking vertaald worden in 
goed beleid en dat de nega@eve resultaten leiden tot gewenste verandering en verbetering.  
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Onze inzet: 
• De mens staat centraal in de zorg en de menselijke maat telt in de zorg. 
• Zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn laagdrempelig in toegankelijk voor iedere 

inwoner. Iedere inwoner is bekend met de zorg- en welzijnsvoorzieningen in onze 
gemeente. 

• (Preven@eve) aandacht en ondersteuning voor Harlinger volwassenen, jongeren en 
jeugdigen die als gevolg van economische, sociale, fysieke of mentale kwetsbaarheid 
in de knel en/of uitgesloten dreigen te worden. 

• Harlinger zorggeld blijL bestemd voor zorg. 
• Bereikbare kwalita@ef goede (medische) zorgvoorzieningen - Harlingen organiseert 

een goed netwerk van eerstelijns medische en psychische zorg. 
• Een goed ingericht zorgoverlegplajorm gericht op het realiseren van preven@e, 

kwalita@eve goede zorg en verbeteringen en innova@es. 
• Inclusie is voor al onze inwoners van belang. 
• Met toenemende vergrijzing willen we onderzoek doen dat gericht is op het kunnen 

uitvoeren van mantelzorg, de kosten en hoe we welk type vorm kunnen geven en de 
ondersteuning. 



11. Openbare ruimte 
Of je nu in Harlingen, Midlum, Wijnaldum of in de buitengebieden woont: je wilt leven in een buurt 
en omgeving waar je je thuis voelt, die veilig is en waar goede voorzieningen aanwezig of goed 
bereikbaar zijn. We zijn van mening, dat de kwaliteit van de openbare ruimte in Harlingen per wijk, 
zelfs per straat varieert van goed tot voor verbetering vatbaar. De gemeente hee_ hierin een 
belangrijke onderhoudsrol, maar vooral de bewoners zelf kunnen ges@muleerd worden om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun straat of wijk.   

 

De gemeente Harlingen zal daarbij (pro)ac@ef helpen door voorlich@ng en het bieden van materiële 
en deskundige ondersteuning De Bouwvereniging, de wijkverenigingen en dorpsbelangen dienen 
hierbij ook en vooral te worden betrokken en tevens ruimte te krijgen om samen met de bewoners 
hun eigen leefomgeving te onderhouden en te verbeteren.  
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12. Ruimtelijke ordening 
De komende 9 jaar moet Harlingen aan de slag met de invoering van de Omgevingswet, net als alle 
andere gemeenten in Nederland. Hierbij wordt het huidige systeem van bestemmingsplannen en 
vergunningen- en bezwaarprocedures omgevormd tot een systeem dat minder bureaucra@e beoogd, 
maar tegelijk ook versoepeling van richtlijnen en regels. De inwoners worden ges@muleerd om, 
binnen bepaalde kaders, samen uit te komen als het om gemeenschappelijke aangelegenheden met 
betrekking tot ruimtelijke ordening en welstand gaat.  
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Onze inzet: 
• Samen met bewoners, De Bouwvereniging, wijkverenigingen en dorpsbelangen 

werken aan een preWge en veilige leefomgeving voor de inwoners. We willen dit 
s@muleren door € 100.000,- beschikbaar te stellen voor ini@a@even die meerjarig 
bijdragen aan Wonen waar je thuis voelt. Gedragen door straat en wijk! 

• Het streven naar biodiversiteit en aangepaste werkwijzen voor het beheer van de 
openbare ruimte mag niet leiden tot onveiligheid voor gebruikers van de openbare 
ruimte.  

• Harlingen moet een bereikbare gemeente voor iedereen zijn. We willen toewerken 
naar een stad waar iedereen binnen 15 minuten alle belangrijke levensbehoeLes kan 
bereiken. Mede daarom hebben we geïnvesteerd in een vernieuwde buslijn door het 
Oosterpark. 

• Met de realisa@e van het Balklandpark is er een nieuwe groene long aan Harlingen 
toegevoegd waar onze inwoners kunnen wandelen, recreëren en sporten. De 
openbare ruimte richten we groen in. We gaan versteende plekken in de openbare 
ruimte verbeteren en vergroenen waardoor er een aantrekkelijker, 
klimaatbestendige openbare ruimte ontstaat. 

• We hebben de afgelopen vier jaar veel geïnvesteerd in de wijken en dorpen. Plan 
Zuid is compleet opnieuw ingericht, net als het Dukdal_errein. En met de 
Trebolbuurt zijn we bezig. Een aantrekkelijke openbare ruimte blij_ een speerpunt. 
Daarom gaat de focus nu naar andere wijken, waarbij speciaal gekeken wordt naar 
de Oosterparkwijk. Ruimtelijke ingrepen moeten daarbij de woonkwaliteit in de 
toekomst versterken en zoveel mogelijk gepaard gaan met andere maatregelen om 
de overlast te beperken. 

• We willen de Willemshaven nog meer tot leven brengen door het toevoegen van 
sportvoorzieningen. Hierbij denken we aan een skatebaan en andere urban sports 
mogelijkheden.  

• De afgelopen vier jaar is veel gedaan aan de fietspaden in Harlingen. Dit werk aan 
verkeersveiligheid willen we doorzeuen. Zo willen we de fietspaden aan de 
Kimswerderweg verbreden. 



Wij beschouwen deze ontwikkeling vooralsnog als een kans tot daadwerkelijke verlich@ng van de 
bureaucra@e voor de inwoner, maar zijn ook niet blind voor de grote risico’s die hiermee gepaard 
gaan. 
We pleiten daarom voor een grote betrokkenheid van onze inwoners bij dit transforma@eproces 
vanaf het begin tot en met de voltooiing daarvan. We willen dat er jaarlijks geëvalueerd wordt met 
vergunningsvragers en vergunningverleners waar het goed gaat of waar verbetering benodigd is. 

Hetzelfde geldt met betrekking tot de Regionale Energie Strategie (RES), waarbij: 
• Enerzijds de transi@e van ons gebruik van aardgas (en andere fossiele brandstoffen) naar 

alterna@eve warmtebronnen, binnen 30 jaar is gerealiseerd; en 
• Anderzijds onze benodigde energie fossielvrij wordt opgewekt door alterna@eve methoden die 

leiden tot een totale reduc@e van allerlei vervelende uitstoot. 
Los van de enorme impact van deze RES op de individuele woonsitua@e van onze inwoners, kan de 
uitvoering een flink effect hebben op de ruimte om ons heen. Ook hier pleiten we voor een grote 
betrokkenheid van de inwoners bij dit transforma@eproces vanaf het begin tot en met de voltooiing 
daarvan. Waarbij van te voren duidelijk is voor onze inwoners waar ze wel of geen zeggenschap over 
hebben.  

We hechten grote waarde aan het inrichten van het par@cipa@eproces op basis van eerlijkheid en 
transparan@e. Par@cipa@e is het ophalen van de verschillende belangen. Dit dient dan ook als input 
voor besluitvorming door onze gemeenteraad. Goede gedragen besluitvorming door onze raad doen 
we samen. Raadsleden en vertegenwoordigers van de PvdA Harlingen zijn zichtbaar en benaderbaar 
voor onze inwoners. Voor complimenten maar zeer zeker ook voor tegengeluid, zorgen of boosheid. 
Wij lopen niet weg, maar komen naar u toe! 
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Onze inzet: 
• Voortdurende aandacht voor de voortgang van de invoering van de Omgevingswet en 

de uitvoering van de Regionale Energie Strategie en de consequen@es ervan voor 
persoonlijke leefomgeving van de Harlinger inwoner. 

• De Regionale Energiestrategie en de Warmtevisie dient verankerd te worden in de 
Harlinger Par@cipa@ecode. 

• Intensieve betrokkenheid van de Harlinger bij de voortgang en de te nemen besluiten 
in beide processen. 

• We maken onze gemeente klimaatbestendig.  
• We s@muleren groene daken.  
• We willen kijken naar de verplaatsing of vernieuwing van de Gemeentewerf. 
• We willen extra aandacht en verdere ontwikkeling van de noordkant van de 

Westerzeedijk. 



13. Duurzaamheid  
We streven naar een duurzame samenleving in de brede zin van het woord duurzaam, namelijk 
overwogen, toekomstbestendig, circulair en ecologisch verantwoord. De inzichten in en de 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar in snel tempo op. We kiezen voor een 
weloverwogen aanpak om Harlingen duurzaam te maken. Dat betekent voor ons geen experimenten, 
maar werken met bewezen methoden. Wij zijn ons bewust van de gevaren van de wet van de 
remmende voorsprong. Liever een langere weg met een resultaat voor iedereen dan lange halen en 
snel thuis, waardoor er uiteindelijk meer wordt bereikt op gebied van duurzaamheid. We nemen 
duurzaamheid zeer serieus, ook uit eigenbelang, maar benaderen dit punt zorgvuldig, en met een 
open houding voor alle ideeën en ini@a@even. 

  

Dit betekent dat in het belang van de toekomst van onze nieuwe mede-inwoners, de jonge Seunen, 
duurzaamheid een zeer belangrijk criterium is bij beleidsvorming en bij alle besluitvorming. Het is 
één van de vier lokale kernwaarden van onze par@j. 
We vinden dat de gemeente een voorbeeldfunc@e hee_ voor haar inwoners op dit gebied en dit ook 
ac@ef moet uitstralen en promoten. Dit dient sowieso tot ui@ng te komen in het gemeentelijk beleid 
en de daadwerkelijke uitvoering. 
Tegelijker@jd dient de gemeente lokale ini@a@even op gebied van duurzaamheid met een open en 
posi@eve grondhouding te benaderen en daar waar mogelijk is alle medewerking eraan te verlenen. 

 
De realisa@e van de Regionale Energie Strategie (RES) is een belangrijke poging om de verduurzaming 
van ons energieproduc@e en -gebruik te realiseren. Wij zullen ons uiterst inspannen om deze 
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transi@e te doen slagen, maar is daarbij tevens kri@sch op realisme, haalbaarheid en nega@eve 
gevolgen voor inwoners van onze gemeente. 
We pleiten tevens voor een grote betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij dit 
transforma@eproces vanaf het begin tot en met de voltooiing daarvan. Ook zijn we alert op een 
rechtvaardige verdeling van de baten en de lasten van de RES over alle inwoners en bedrijven. Alle 
voordelen dienen eerlijk te worden verdeeld over alle inwoners en bedrijven, de nadelen worden 
naar draagkracht verdeeld. 
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Onze inzet: 
• Duurzaamheid in de brede zin van het woord is één van onze vier lokale 

kernwaarden en daarmee een van de criteria om beleid en uitvoering te 
realiseren. 

• Transforma@e naar een duurzame gemeente en samenleving op een 
weloverwogen manier, uitgaande van bewezen methoden. 

• De gemeente vervult een voorbeeldfunc@e op gebied van duurzaamheid voor de 
inwoners. 

• De gemeente staat open voor lokale ini@a@even op gebied van duurzaamheid. 
• We zeTen vol in op het helpen van inwoners met het isoleren van hun woning. 
• Intensieve betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij de uitvoering van de 

Regionale Energie Strategie, met aandacht voor de vele monumentale panden. 
• Rechtvaardige verdeling van de voor- en nadelen over alle inwoners en bedrijven. 
• We zoeken plek voor twee windmolens om aan de klimaatdoelstellingen te 

voldoen.  
• Zonnepanelen op de parkeerterreinen.  
• Zonnepanelen op daken voorkeur op zonnepanelen op grond. 
• We willen circulariteit een centrale plek geven. Bedrijven die zich in Harlingen 

willen ves@gen met @jdelijke ini@a@even moeten ook een plan indienen voor de 
ontmanteling.  

• Het gemeentelijk wagenpark moet volledig duurzaam worden.  
• We richten onze gemeente klimaatadap@ef in. 



14. Milieu en natuur 
We zijn blij met de door De Bouwvereniging gerealiseerde plaatsing van zonnepanelen op haar 
woningbezit. Maar daarmee is het nog lang niet klaar.  

We zijn van mening dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw strikt moet worden 
gecontroleerd ten behoeve van het milieu (biodiversiteit) en de dreiging voor de gezondheid van 
mens en dier. We pleiten voor ac@eve controle op dierenwelzijn, zowel huisdieren, produc@edieren 
als dieren in het wild. 
We zien de grote werkgelegenheid die de zou~abriek in Harlingen biedt. We pleiuen daarom voor 
het behoud van de werkgelegenheid. Wanneer de zoutwinning ten koste gaat van de natuur van het 
Wad, moet de landelijke overheid zorgen voor vervangende werkgelegenheid. Datzelfde geldt voor 
de bescherming van onze historische binnenstad. Waarin we de me@ngen samen met S@ch@ng 
Bescherming Historisch Harlingen nauwleuend zullen volgen. 
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Onze inzet: 
• Aanpassing waar mogelijk van de inrich@ng en infrastructuur voor duurzame 

gescheiden wateropvang. 
• Voldoende laadpalen in en rond de stad, waarbij we centrale laadsta@ons/loca@es 

faciliteren. 
• S@muleren, verbeteren en onderhouden van biodiversiteit in de gemeente. 
• Op@male afvalscheiding van alle afval. 
• We koesteren de papierinzameling bij verenigingen zoals het is zodat de opbrengst bij 

de verenigingen blijL. 
• Ac@eve controle op gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. 
• Ac@eve controle op dierenwelzijn. 
• Verantwoorde toegankelijkheid en gebruik van onze natuurgebieden. 
• De Werelderfgoedstatus van de Waddenzee staat al@jd voorop. 



De Waddenzee is werelderfgoed en daar zijn we trots op. Het is noodzaak dit gebied te koesteren en 
te beschermen, maar we pleiten desondanks voor een blijvende toegankelijkheid en verantwoord 
gebruik van de Waddenzee voor de sport, cultuur en recrea@e. Harlingen is een havenstad en het 
water is van de Harlingers! Vanzelfsprekend dienen hier goede afspraken over te worden gemaakt en 
gehandhaafd samen met de gebruikers. 

 

Daarnaast hee_ Harlingen ook het Hegewierster�ild als natuurgebied in ontwikkeling. Een belangrijk 
gebied voor watervogels, dat ook beschermd en onderhouden dient te worden, maar ook 
toegankelijk moet zijn voor de natuurlie{ebber om van te genieten.   
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Onze inzet: 
• De biodiversiteit op@maal wordt ges@muleerd, onderhouden en verbeterd.



15. Verkeer, Vervoer en Waterstaat 
15.1 Verkeer en vervoer 
Harlingen is een Gemeente met veel ac@viteiten en dus veel verkeersbewegingen. Tegelijker@jd ligt 
de gemeente in een groot omringend buitengebied en maken veel bewoners gebruik van hun auto 
om zich te verplaatsen. Daarbij zijn er ook steeds meer mensen die zich naast het gebruik van de 
auto ook verplaatsen op (elektrische) fietsen, al dan niet recrea@ef. 

Deze toenemende intensiteit leidt in en rond het stadscentrum tot toenemende verkeersdrukte en 
parkeerproblemen. Harlingen ligt als gemeente aan het begin van de spoorlijn van en naar 
Leeuwarden en wordt met het achterland van Friesland verbonden middels diverse buslijnen.  

Daarbij is Harlingen het vertrek- en aankomstpunt van de reizigers van en naar Terschelling en 
Vlieland en hee_ de Bruine vloot haar thuishaven en in- en uitscheephaven in Harlingen. 
Kortom, er is een flinke verkeers-, parkeer- en vervoersbelas@ng in de gemeente. Met het 
Programma Harlingen wordt hier al op een deel van het probleem gean@cipeerd, maar er zijn nog 
een aantal zaken waar we ons specifiek op wil inzeuen. 

15.2 Waterstaat 
De gemeente Harlingen hee_ water voor zich en water achter zich. Dat betekent dat een goede en 
verantwoorde waterstaat onmisbaar is. Een deel van die waterstaat maakt deel uit van onze 
landelijke zeewering (Deltawerken), dat valt onder It Weuerskip en dan is er nog een deel waarvoor 
Harlingen en Port of Harlingen zelf verantwoordelijk zijn. Kortom, er zijn veel par@jen betrokken bij 
de waterstaat van onze gemeente. Het gaat om onderhoud, innova@es en verbeteringen, maar ook 
om de hoogte en de toegang tot de wateren om ons heen. We zullen plannen kri@sch volgen zodat 
de belangen van Harlingen goed geborgd blijven. Zoals het op diepte houden van de Boontjes. 
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Onze inzet: 
• Op@male aandacht voor de verkeersveiligheid in Harlingen in het bijzonder voor de 

kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en wandelaars. 
• Voorstraat inrichten als een verblijfsgebied met een autoluwe cirkel daaromheen. 
• Voldoende parkeervoorzieningen aan de rand van de stad met goed onderscheid 

tussen lang en kort parkeren en tussen bewoners parkeren en bezoekers parkeren. 
• Instandhouding en verbetering van openbaar vervoerverbindingen binnen de 

gemeente, maar ook van en naar Harlingen. 
• Aanleg fietspad Achlum-Atje@lle voor een veilige fietsverbinding rich@ng Bolsward. 
• Herinrichten van de Westerzeedijk met gescheiden rijbanen tot een echte 

stadsentree met zebrapaden. 
• Uitvoering van het Programma Harlingen. 
• We willen blijven doorgaan met de lokale buslijn door het Oosterpark. 
• We willen de parkeerplekken van huidige inwoners beschermen en het asopen van 

parkeerplekken duurder maken. 
• We gaan lobbyen voor een uur latere trein tussen Leeuwarden en Harlingen. 
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