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Inleiding 
 

‘De gemeente Harlingen werkt’ is de titel van het lokale PvdA verkiezingsprogramma. Een 

verwijzing naar het door de PvdA bepleite zelfstandige voortbestaan van onze gemeente. En een 

verwijzing naar het hoofdthema van de lokale PvdA: meer werkgelegenheid en meer inwoners van 

onze gemeente aan werk helpen! 

Ondanks druk van buitenaf, en een college van B&W dat onomwonden voor een fusie met de 

buurgemeenten pleitte, is de PvdA van meet af aan er van overtuigd geweest dat de gemeente 

Harlingen zelfstandig kan blijven voortbestaan. Maar liefst 80% van de stemmers gaf in 2013 in 

een referendum aan dit standpunt met ons te delen. Deze referendumuitslag was vervolgens 

bepalend voor het zelfstandige voortbestaan van onze gemeente. Ondanks deze positieve uitslag 

is er geen reden om alles bij het oude te laten. De gemeente Harlingen zal de komende jaren flink 

moeten investeren in samenwerkingsverbanden met andere gemeenten om moeilijke en 

omvangrijke taken het hoofd te bieden. Dit wordt een hele grote opgave voor de gemeente 

Harlingen, maar ook voor de inwoners van onze gemeente. De PvdA-Harlingen is van mening dat 

we als kleine gemeenschap tot veel in staat zijn. In de stad, maar zeker ook in Midlum en 

Wijnaldum, is er een grote gemeenschapszin en een grote betrokkenheid met de eigen 

leefomgeving. De PvdA meent dat deze ‘korte lijnen’ de komende jaren onmisbaar zijn om voor de 

gemeente Harlingen een succesvol voortbestaan mogelijk te maken. Harlingen moet de voordelen 

van kleinschaligheid, waar mogelijk, optimaal benutten. 

Juist in de komende jaren is het van groot belang dat de kernwaarden van de PvdA worden 

ingebracht in het gemeentebeleid. Juist nu is het van belang om solidariteit te kweken tussen 

bevolkingsgroepen. Juist nu 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! 
 
 
 
 

Denk en doe mee! 
 

De PvdA wil samen met u komen tot een goede invulling van het gemeentelijk beleid. Net als in de 

afgelopen raadsperiode zullen wij alle fractievergaderingen in de openbaarheid beleggen. Ten 

tenminste vier maal per jaar organiseert de PvdA-fractie themabijeenkomsten over een actueel 

thema in onze gemeente. U bent altijd en overal welkom bij de PvdA. Verder zijn onze raadsleden 

altijd zichtbaar en aanspreekbaar. U mag van onze raadsleden een tomeloze inzet voor de gemeente 

Harlingen verwachten, met als fundament integriteit, betrokkenheid en kennis van zaken. 

Dit verkiezingsprogramma is geschreven door de PvdA-Harlingen op basis van onze toekomstvisie. 

Deze toekomstvisie is tot stand gekomen na vele gesprekken met instanties, bedrijven en vooral 

inwoners. 

Dit verkiezingsprogramma is onze leidraad voor de komende vier jaar. Dat betekent niet dat we nu 

klaar zijn. Onze samenleving is dynamisch en vraagt continu acties van ons en zeker van de 

gemeente. Wij vragen u inbreng op elk onderwerp en op elk tijdstip. 

 

Mist u iets in het verkiezingsprogramma of heeft u suggesties? De PvdA is altijd benieuwd naar uw 

inbreng. Schroom niet en mail naar het volgende e-mailadres: harlingen.pvda@gmail.com. 
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Werk, Werk en nog eens Werk! 

 

De PvdA-Harlingen constateert dat teveel inwoners 

van onze gemeente geen werk hebben. Het werk-

loosheidspercentage schommelt al jaren zo rond 

de 10% tot 13%. Dit is in de ogen van de PvdA 

een onacceptabele situatie. Teveel mensen in 

onze gemeente zitten thuis zonder werk. De PvdA 

vindt dat iedereen die in staat is om te werken, ook 

moet werken. Het beste sociale beleid is werk, werk 

en nog eens werk! De gemeente zal de komende 

jaren veel tijd en energie moeten steken om mensen 

(terug) te geleiden naar een betaalde baan. 

De PvdA richt zich qua werkgelegenheid op behoud 

en uitbreiding van industrie en toerisme. Wij vinden 

dat beide toekomst hebben in de gemeente 

Harlingen. Het is de doelstelling van de PvdA om 

de lege plekken op de industrieterreinen te voor-

zien van arbeidsintensieve en duurzame bedrijvig-

heid. Het stimuleren van het toerisme moet gericht 

zijn op het creëren van arbeidsplaatsen. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

● Een bedrijfsvriendelijke gemeente worden. De 

gemeente praat met – en niet over – bedrijven! 

Het vestigingsklimaat moet veel beter worden. 

● De gemeente Harlingen moet de maximale 

regie over de Industriehaven verkrijgen. 

● De PvdA wil een ‘Plan van Arbeid’ specifiek 

voor de gemeente Harlingen. 

● Het opzetten en begeleiden van betere 

contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven 

moet resulteren in veel stage- en leerwerk-

plekken. Aanpakken van jeugdwerkloosheid! 

● Graag wil de PvdA-Harlingen de banden 

aanhalen met Leeuwarden. Leeuwarden is 

onbetwist het economisch centrum van 

Friesland. Als de haven van Friesland kan 

Harlingen bedrijven in onder andere Leeuwarden 

goed van dienst zijn. Hier wordt onvoldoende 

gebruik van gemaakt. 

● Graag willen wij samen met elke bedrijven-

vereniging een plan van het aanpak opstellen 

over de inrichting van onze industrieterreinen. 

Ook willen wij met deze bedrijvenverenigingen 

bespreken hoe we als gemeente deze bestaande 

bedrijven beter kunnen faciliteren en hoe we 

nieuwe bedrijven beter kunnen verwelkomen. 

● Graag willen wij uitzoeken of wij gemeentelijke 

grond goedkoper kunnen aanbieden aan 

bedrijven die veel werkgelegenheid in onze 

gemeente brengen. 

● Het verminderen van regeldruk, het hebben van 

één gemeentelijk loket waar alle bedrijven terecht 

kunnen. 

 

● Parkmanagement voor nette en toegankelijke 

industrieterreinen. Oostpoort is hierin een 

lichtend voorbeeld. 

 

 

Een toeristenstad met potentie! 

 

Harlingen maakt veel te weinig gebruik van haar 

toeristisch potentieel. Het aantrekken van meer 

bezoekers in de gemeente heeft een positief effect 

op de lokale werkgelegenheid. Om meer toeristen 

aan te trekken moet Harlingen de verblijfsgebieden 

voor toeristen opknappen, meest in het oog 

springend is de Willemshaven. Het gehele 

Waterfront (van Westerzeedijk tot aan de Wadden-

promenade) moet worden ingericht als prettig 

verblijfsgebied met daarbij behorende en op elkaar 

afgestemde bestrating, straatmeubilair, groen-

voorzieningen en verlichting. De gemeente 

Harlingen heeft deze ontwikkeling inmiddels in 

gang gezet en de PvdA ziet er op toe dat deze 

ontwikkeling wordt afgemaakt. Zowel de zoute als 

de zoete watersporter kan terecht in Harlingen, 

maar dat kan beter! 

Voor zeegaande watersporters moet Harlingen 

meer veilige ligplaatsen creëren en tegelijkertijd 

meer voorzieningen bieden. Wij denken aan 

sanitaire voorzieningen evenals een toegankelijke 

bunkerplaats. Voor de zoete watersporters is 

onlangs een sanitaire unit geplaatst in de Singel: 

een goede zet! De PvdA-Harlingen wil de water-

sporters graag uitnodigen tot een langer verblijf in 

onze stad. Dat kan door het aanbieden van meer 

voorzieningen tegen een aantrekkelijk tarief. 

 

Wat gaat de PvdA-Harlingen doen om haar ideeën 

te verwezenlijken? 

● De Willemshaven moet toeristisch verblijfsgebied 

worden, met daarin inbegrepen een ambachtelijke 

werf, het skelet van de potvis en een – mogelijk 

historisch – belevingscentrum. De historische 

schepen (onder andere Sittard en Holland) 

moeten behouden blijven voor de Willemshaven. 

● Meer ligplaatsen voor de zeegaande pleziervaart. 

● Sanitaire voorzieningen in de nabijheid van 

ligplaatsen. 

● Wifi in de nabijheid van ligplaatsen en binnenstad. 

● Weekarrangementen voor pleziervaart. Voor 

een aantrekkelijk tarief een paar dagen langer 

in Harlingen: dit betekent meer bestedingen 

aan de wal! 

● De camperplaatsen zijn een succes! Meer 

camperplaatsen realiseren nabij het centrum. 

● Op langere termijn voorziet de PvdA een 

‘slechtweer-voorziening’ aan de Westerzeedijk. 
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De jeugd heeft de (sportieve) Toekomst! 

 

De jeugd heeft de toekomst! De PvdA-Harlingen 

vindt dat de jeugd uit Harlingen, Midlum en 

Wijnaldum moet kunnen opgroeien in een veilige 

en kindvriendelijke omgeving. Bij het opnieuw 

inrichten van de openbare ruimte moet hier 

maximaal rekening mee worden gehouden. In de 

afgelopen periode heeft de PvdA ervoor gezorgd 

dat alle speelveldjes in de gemeente zijn opgeknapt. 

En we blijven ons sterk maken voor een gezonde 

leefomgeving met veel gelegenheid voor sociale 

interactie en beweging. Ook sporten in clubverband 

wordt gestimuleerd door de PvdA. Voor kinderen 

uit gezinnen met een smalle beurs willen we een 

tegemoetkoming in de kosten. Geen enkel kind 

mag de dupe worden van de inkomenssituatie van 

de ouders! 

De PvdA heeft geprobeerd de zaalsporten te 

voorzien van een tweede volledige zaal naast de 

Waddenhal. Echter wij kregen onvoldoende steun 

in de gemeenteraad. De zaalsport blijft onze 

aandacht houden. De PvdA wil niet dat zaalsporters 

moeten uitwijken naar zalen buiten de gemeente. 

De mogelijkheden voor veelzijdige cultuurbeleving 

door jongeren zijn beperkt. Wij willen die mogelijk-

heden verbreden. Daarbij moeten alle jongeren de 

kans krijgen deel te nemen. 

De PvdA accepteert niets anders dan het beste 

onderwijs voor onze jeugd! De afgelopen jaren is 

er veel tijd, moeite en geld geïnvesteerd in de 

schoolgebouwen. Alle scholen zijn nu gehuisvest 

in nieuwe of compleet gerenoveerde gebouwen. 

De voorwaarden voor het beste onderwijs zijn dus 

geschapen. 

In 2013 zijn ook de eerste stappen gezet tot het 

realiseren van Integrale Kindcentra. Dit betekent 

dat binnenkort kinderen vanaf 2 tot 12 jaar terecht 

kunnen op een en dezelfde school in de gemeente 

Harlingen. Wij willen hiermee inzetten op meer 

vroeg- en voorschoolse educatie in de hoop achter-

standen bij kinderen vroeger te kunnen signaleren 

en aan te pakken. 

Verder betreurt de PvdA de ontwikkeling van het 

vakonderwijs voor 12-16 jarigen. Vakmanschap 

sterft uit! Dat heeft veel te maken met de wijze 

waarop het onderwijs in Nederland is vormgegeven. 

De PvdA wil samen met het bedrijfsleven en 

scholen bekijken of er meer vakonderwijs kan 

worden gegeven in Harlingen. Eventueel te 

beginnen met het aanbieden van meer leer/werk 

plekken bij ondernemers in onze gemeente. 

Uitgangspunt voor de PvdA blijft dat geen enkele 

jongere het onderwijs mag verlaten zonder start-

kwalificatie. 

 

Wat gaat de PvdA-Harlingen doen om haar ideeën 

te verwezenlijken? 

● Alle basisscholen worden omgevormd tot 

Integrale Kindcentra; achterstanden worden 

vroeg aangepakt. 

● In samenwerking met scholen en bedrijfsleven 

willen we de koppeling tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt versterken. 

● Jongeren gaan of naar school of hebben werk 

of combineren beide met elkaar. 

● Er mogen geen financiële belemmeringen zijn 

om een Mbo-opleiding te volgen. 

● Jeugd in Harlingen kan rekenen of een kind-

vriendelijke omgeving met in elke wijk voldoende 

speelmogelijkheden. 

● Goede en betaalbare sportvoorzieningen voor 

iedereen. De gemeente faciliteert sport-

verenigingen optimaal. 

● De bibliotheek moet gehuisvest zijn op een 

gemakkelijk toegankelijke locatie. 

● Het zwembad blijft geopend! 

● De PvdA juicht de mogelijke fusie tussen RKVV 

Robur en v.v. Harlingen toe. Wij willen de nieuwe 

club optimaal huisvesten. 

● Wij willen de Hockeyclub HMCC voorzien van 

een tweede hockeyveld. 

● De PvdA wil dat alle jeugd kan blijven sporten, 

ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. 

Om dit te bewerkstelligen blijft de gemeente 

Harlingen hier een regeling voor aanbieden. 

● De PvdA wil de mogelijkheden voor jongeren 

om actief aan cultuur te doen bevorderen, onder 

meer door het instellen van een open podium. 

 

 

Plaats voor ouderen 

 

Het aantal ouderen in onze gemeente neemt sterk 

toe. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Enerzijds 

de algemene vergrijzing van onze bevolking en de 

leegloop van ons deel van het land. Anderzijds de 

aantrekkingskracht van Harlingen voor senioren, 

die de rust opzoeken doch het stadse karakter niet 

willen missen. De PvdA ziet het als een uitdaging 

deze tegengestelde krachten zo te richten dat voor 

onze gemeenschap het resultaat positief is. Hiertoe 

moet bij de programmapunten Zorg in Harlingen 

en Openbare ruimte rekening worden gehouden 

met de behoeften van ouderen. Daarnaast moet 

de gemeente de maatschappelijke participatie van 

ouderen bevorderen. 

 

Wat gaat de PvdA-Harlingen doen om haar ideeën 

te verwezenlijken? 

● Bij het inrichten van de leefomgeving rekening 

houden met de ouderen. 
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● De mogelijkheden voor bewegen door ouderen 

– zowel binnen als buiten – vergroten. 

● Vrijwilligerswerk door ouderen bevorderen. 

● De PvdA wil het zwembad open houden, zodat 

ook ouderen volop kunnen blijven zwemmen. 

 

 

Sociaal de crisis door! 

 

De PvdA staat voor een rechtvaardig en sociaal 

beleid in de gemeente Harlingen. Dat betekent dat 

een ieder die kan werken ook daadwerkelijk moet 

werken. Sociale voorzieningen zijn alleen bereik-

baar voor mensen die dat echt nodig hebben. Als 

PvdA hameren wij continu op het legitiem en recht-

vaardig verstrekken van sociale voorzieningen. 

Misbruik en onrechtmatig gebruik van deze voor-

zieningen zijn de doodsteek voor de solidariteit 

tussen werkende en niet-werkende mensen. 

Daarom is het bestrijden van misbruik een prioriteit 

van de PvdA. 

Mensen die kunnen werken, maar in een uitkerings-

situatie terecht zijn gekomen, moeten snel maar 

passend teruggeleid worden naar de arbeidsmarkt. 

Hier is maatwerk een vereiste. 

Mensen, die echt niet in staat zijn om te werken, 

kunnen, als het aan de PvdA ligt, rekenen op een 

menswaardig bestaan in de gemeente Harlingen. 

Voor deze groep wil de PvdA een ruimhartig 

minimabeleid voeren dat gericht is op het voorkomen 

en bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. 

 

Wat gaat de PvdA-Harlingen doen om haar ideeën 

te verwezenlijken? 

● Geen bezuinigingen op het armoedebeleid, wel 

vereenvoudigen en verbeteren waar mogelijk! 

● Volledige inzet op een terugkeer naar de arbeids-

markt voor diegenen die dat kunnen en moeten. 

● Bestrijding van misbruik sociale voorzieningen. 

● Vereenvoudigen van procedures en aanvragen 

door digitale aanvragen en de website van de 

sociale dienst te verbeteren! 

● Inzetten op schuldpreventie, samen met maat-

schappelijke partners. 

● Ondersteuning Voedselbank, Stichting Urgente 

Noden en Sociaal Team. 

 

 

Zorg in Harlingen! 

 

Harlingen is de ‘zorgstad’ van Noordwest Friesland. 

Het zorgplein bij ‘de Batting’ heeft een onbetwiste 

regiofunctie en zorgt voor veel werkgelegenheid in 

onze gemeente. De PvdA wil deze voorzieningen 

graag behouden en waar mogelijk faciliteren. 

De komende jaren worden veel taken van het Rijk 

overgeheveld naar de gemeenten. Zo worden 

gemeenten bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de 

begeleiding van mensen met een verstandelijke 

beperking en de dagopvang van oudere mensen. 

Verder wordt de gemeente verantwoordelijk voor de 

uitvoering van Jeugdzorg en de Participatiewet. Zorg 

is straks niet meer versnipperd over verschillende 

overheden: een goede zaak! De gemeente Harlingen 

is te klein om al deze taken zelfstandig op te pakken. 

De PvdA wil met andere gemeenten in de regio 

samenwerken om deze taken goed en efficiënt uit te 

voeren, maar behoudt wel haar verantwoordelijk-

heden. 

Hoewel er op nog steeds veel onduidelijk is over 

deze decentralisaties, is het wel duidelijk dat de 

gemeenten deze taken voor veel minder geld 

moeten uitvoeren. Ook is duidelijk dat meer dan 

voorheen een beroep zal moeten worden gedaan 

op mantelzorg en zelfredzaamheid. De gemeente 

zal passend moeten inspelen op de behoeftes van 

een ieder die zorg nodig heeft. 

De PvdA grijpt de decentralisaties aan om maatwerk 

te leveren tegen lagere kosten. We willen hulp en 

zorg zoveel als mogelijk betaalbaar en bereikbaar 

houden, voor iedereen. 

 

Wat gaat de PvdA-Harlingen doen om haar ideeën 

te verwezenlijken? 

● Faciliteren van het zorgplein, bevorderen van 

werkgelegenheid in de zorg. 

● De PvdA is voorstander van kleinschalige zorg, 

een goed voorbeeld hiervan is buurtzorg. 

● Professionals kijken welke zorg een cliënt nodig 

heeft. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat 

iemand zelf nog kan of hoe de directe omgeving 

zou kunnen bijspringen. Altijd is er een vangnet 

van goede zorg en sociale voorzieningen! 

● De zorg moet in Harlingen toegankelijk en 

betaalbaar blijven! 

● De PvdA wil niet bezuinigen op professionele 

zorg. Kwaliteit staat voorop! 

● De PvdA neemt afstand van de grote ontslag-

golven in de thuiszorg en zal alles in het werk 

stellen dit in de gemeente Harlingen te 

voorkomen. 

 

 

Openbare Ruimte 

 

De openbare ruimte is van ons allemaal en daarmee 

zijn we ook allemaal verantwoordelijk voor onze 

eigen leefomgeving. Naast de gemeente hebben 

ook de inwoners de plicht om maximaal zorg te 

dragen voor de aantrekkelijkheid van onze wijken 

en dorpen. 

De gemeente Harlingen moet naast het actief 
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ontwikkelen van gebieden in de stad ook veel 

aandacht hebben voor een schone, nette en veilige 

woonomgeving. In een aantal wijken, vooral in delen 

van de Oosterparkwijk en Plan Zuid, ligt verloedering 

op de loer. De PvdA wil samen met de Bouw-

vereniging en de wijkbewoners tot een veel 

intensiever onderhoud van deze wijken komen. 

Ook moet er budget vrijkomen om de openbare 

ruimte daar te verfraaien. 

 

Wat gaat de PvdA-Harlingen doen om haar ideeën 

te verwezenlijken? 

Afschaffing parkeervignet: 

De PvdA-Harlingen heeft zich fel verzet tegen de 

komst van het parkeervignet in de gemeente 

Harlingen. De PvdA vindt het onredelijk dat de 

bewoners van de gemeente Harlingen teveel, en 

het gehele jaar, worden getroffen door de instelling 

van het vignet. Wij willen dan ook dat het vignet 

wordt afgeschaft. 

Parkeerplaatsen: 

De wijken Almenum, Trebolbuurt en het Rooie Dorp 

zijn alle drie krap opgezette wijken. In deze wijken 

wil de PvdA extra parkeerplaatsen creëren zonder 

daarbij het schaarse openbare groen op te offeren. 

Oosterparkwijk: 

Geen verloedering: extra budgetten naar onderhoud 

en verfraaiing van de wijk. 

Op het terrein voormalige Jan Ligthart-school moet 

een fraai park komen dat ook de waterhuishouding 

van het gebied verbetert! Het tekort aan parkeer-

plaatsen in sommige straten aanpakken! 

Midlum: 

Afstemming van de openbare ruimte op de 

verdieping van de N31. 

Wijnaldum: 

Herinrichting van de dorpskern en de Buorren. 

Aanleggen van een veilig fietspad tussen Wijnaldum 

en Midlum. 

Havenkwartier: 

Herinrichting van het Havenplein, geen verrommeling 

meer, maar een invulling, die het historische karakter 

van het plein versterkt. Passende bebouwing op 

het bouwperceel naast de AH. Passende bebouwing 

op het Dukdalfterrein, zonder hoogbouw ‘muur-

vorming’. Realiseren van een speeltuin voor de 

jeugd in het Havenkwartier. Snelheidsbeperkende 

maatregelen op de Zuiderhaven nemen. 

Plan Zuid: 

Geen verloedering, extra budget naar onderhoud 

en verfraaiing van het Plan Zuid. Veilig herinrichten 

van de Koningin Julianastraat. 

Centrum: 

Definitieve inrichting en gebruik van de Grote 

Bredeplaats dat recht doet aan alle functies van 

het plein. Realiseren van een mooi podium/terras 

op de Kleine Voorstraat (achter Anton Wachter), 

compleet met aanlegsteigers in de gracht van de 

Kleine Voorstraat. 

Ludinga: 

De inwoners van de wijk Ludinga zijn al vele jaren 

de dupe van een conflict tussen de ontwikkelaar 

en de gemeente. Als gevolg daarvan is de kwaliteit 

van de openbare ruimte beneden alle peil. De 

openbare ruimte inclusief wegen zijn jammer genoeg 

nog steeds in eigendom van de ontwikkelaar. Een 

of meerdere rechtszaken moeten helaas uitkomst 

bieden in deze slepende kwestie. De gemeente 

moet maximaal gebruik maken van de mogelijk-

heden om wegen en openbare ruimte veilig te 

houden en alle mogelijkheden aangrijpen om de 

afwerking van de wijk te bespoedigen. 

Toegangswegen: 

Naast de wijken en dorpen moet er de komende 

raadsperiode ook voldoende aandacht zijn voor de 

kwaliteit van een aantal toegangswegen. De 

Kimswerderweg, Kanaalweg, Almenumerweg, 

Zuidwalweg en Stationsweg verdienen onzes 

inziens een opknapbeurt. Aan de Westerzeedijk 

willen wij al ter hoogte van de camping een entree 

van de stad maken en vanaf daar de weg inrichten 

als zijnde bebouwde kom. 

De PvdA wil in alle situaties gebruik maken van de 

kennis en de daarbij behorende wensen van 

omwonenden. Zeker in het geval van de directe 

leefomgeving moet de gemeente burgers maximaal 

laten participeren. De historische kwaliteit van 

Harlingen moet verder behouden en, waar mogelijk, 

vergroot worden. Dit kan goed in samenspraak met 

organisaties zoals de Vereniging Oud Harlingen. 

Qua gebiedsontwikkeling gebeurt er veel in 

Harlingen. Vanaf 2014 gaat de verdieping van de 

N31 beginnen. Dit zeer omvangrijke project vraagt 

veel van de gemeente en haar inwoners. Het gehele 

wegennet rondom deze weg zal opnieuw vorm 

moeten krijgen en ook de daarbij vrijvallende stukken 

grond kunnen opnieuw worden ontwikkeld. 

Een volgend groot ontwikkelingsgebied is de 

Willemshaven. De keermuur is op een fantastische 

wijze tot stand gekomen. We moeten nu verder. 

Nog voor de Tall-Ships Races 2014 wil de PvdA 

dat het gehele gebied opnieuw bestraat en ingericht 

is, zodat we de vele bezoekers tijdens de start van de 

Tall-Ships Races ook daar goed kunnen ontvangen. 

De gebouwen op de Willemshaven zullen na 2014 

moeten worden opgeknapt, waarbij zeker niet alle 

gebouwen zullen moeten worden gesloopt. 

De PvdA-Harlingen voorziet op het terrein aan de 

Westerzeedijk een recreatieve invulling. Het 

verwezenlijken is grotendeels afhankelijk van 

particuliere investeerders, de gemeente moet dit 

echter wel faciliteren en waar mogelijk bespoedigen. 
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Een dak boven je hoofd 

 

Een dak boven je hoofd is een van de belangrijkste 

levensbehoeften. De zekerheid van passende 

huisvesting bepaalt in grote mate de kwaliteit van 

het leven. De economische ontwikkelingen hebben 

die zekerheid aangetast. Voor starters is het 

moeilijker geworden een koop- of huurwoning te 

krijgen. Eigenaren, die hun woning willen of moeten 

verkopen, vinden lastiger een koper en blijven soms 

met een restschuld zitten. Een andere ontwikkeling 

is dat de toenemende flexibiliteit op de arbeidsmarkt 

haaks staat op de afnemende flexibiliteit op de 

woningmarkt. Dit kan het vinden van passend werk 

belemmeren. Naast deze ontwikkelingen staat dat 

vraag naar woningen en woningaanbod onvoldoende 

op elkaar aansluiten. De PvdA vindt dat de flexibiliteit 

op de woningmarkt groter moet worden. 

Wat gaat de PvdA-Harlingen doen om haar ideeën 

te verwezenlijken? 

● De woningcorporaties stimuleren het aantal 

huurwoningen uit te breiden. 

● De mogelijkheid scheppen voor studenten-

huisvesting om meer variatie te brengen in het 

bewonersbestand. 

● Huisvesting voor ouderen stimuleren om de 

flexibiliteit op de woningmarkt te vergroten. 

● De bestaande startersregeling voortzetten en 

zo nodig uitbreiden. 

● Om de leefbaarheid te bevorderen woningbouw 

op ‘open plekken’ stimuleren en daarbij acht 

slaan op voldoende ‘ruimte’. 

● Gevarieerde woningbouw stimuleren om het 

samenleven van generaties mogelijk te maken. 

 

 

Duurzaamheid steeds in beeld 

 

Duurzaamheid is zowel voor onze huidige leef-

omstandigheden als voor die in de toekomst van 

het grootste belang. De PvdA vindt daarom dat 

duurzaamheid altijd voor ogen moet staan en bij 

elke beslissing een rol moet spelen. Grote en 

kleine initiatieven om de duurzaamheid te 

bevorderen zijn belangrijk. In het leven en dus in 

het besturen duurzaamheid meewegen is 

noodzaak! 

 

Wat gaat de PvdA-Harlingen doen om haar ideeën 

te verwezenlijken? 

● Initiatieven gericht op duurzaamheid waar 

mogelijk ondersteunen. 

● Bij al onze beslissingen rekening houden met 

duurzaamheid. 

 

 

Bestuur en Financiën 

 

De vorige raadsverkiezingen liepen uit op een 

totale versplintering van de Harlinger gemeenteraad. 

Een nieuwe coalitie zonder inbreng van de PvdA 

was het resultaat. De PvdA kijkt met gemengde 

gevoelens terug op deze raadsperiode en 

concludeert dat de verschillende gemeenteraads-

fracties lange tijd te veel met elkaar, in plaats van 

met de gemeente, bezig zijn geweest. Dat moet, 

en kan, anders! 

De komende jaren komen er veel extra taken op 

de gemeente af en in bijna alle gevallen moet de 

gemeente dit doen met minder geld. In deze tijd 

van matige economische groei en krimpende 

budgetten houdt de PvdA vooral rekening met de 

meest kwetsbare groepen in onze gemeenschap. 

Ons motto: ‘de sterkste schouders dragen de 

zwaarste lasten’ blijft dan ook onverkort van kracht. 

Uitgangspunt voor de PvdA is een solide financieel 

beleid met een sluitende begroting. De gemeente 

Harlingen kent lage woonlasten. De PvdA zet zich 

er voor in dat dit zo blijft. De gemeente Harlingen 

zal bij bezuinigingen eerst in eigen vlees moeten 

snijden. De gemeentelijke lasten mogen stijgen 

met het inflatiepercentage. Als op voor de burgers 

zeer belangrijke zaken moet worden bezuinigd kan 

de gemeenteraad een kleine extra verhoging van 

de gemeentelijke lasten afwegen tegen die 

bezuinigingen. 

 

Wat gaat de PvdA-Harlingen doen om haar ideeën 

te verwezenlijken? 

● Sluitende begrotingen. 

● In beginsel geen extra lastenverzwaringen. 

● Als ingrijpende bezuinigingen op zeer belangrijke 

zaken noodzakelijk zijn, is een kleine extra 

lastenverhoging niet uitgesloten. 

● Fatsoenlijk bestuur, geen bestuurlijke 

experimenten in Harlingen. 

● Benoeming van een burgemeester volgens de 

normale procedure. 

● Goede, snelle en passende dienstverlening 

voor burgers en bedrijven! Voor 2016 moet 

80% van de (aan)vragen binnen twee weken 

zijn afgehandeld door de voltooiing van een 

Klantencontactcentrum. 

● De PvdA wil dat de komende raadsperiode alle 

aanvraagformulieren digitaal kunnen worden 

verstrekt en kunnen worden verstuurd naar de 

gemeente. 

● Ruime openingstijden van het gemeentehuis, 

de donderdagavond moet het gemeentehuis 

geopend blijven. 
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