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Beste mevrouw M.A.M. Liefting-Chukwuemeka,

Op 28 februari 2022 heeft u een raadsvraag ingediend. Hierin vraagt u hoe wij de

zichtbaarheid en bekendheid van onze parkeergarage verder kunnen verbeteren' ln deze

brief leest u onze reactie.

Uw vraag
Heel veel mensen die Harlingen bezoeken weten niet van het bestaan van de Harlinger

parkeergarage. En weten ze er wel van dan is deze nog redelijk onvindbaar. ln het

verkiezingen-debat noemde de wethouder het zelf ook als een onwenselijk punt. Hoe denkt

het college deze zichtbaarheid en bekendheid van onze parkeergarage te vergroten en de

toegankelijkheid voor de toekomst te verbeteren?

Pa rkee rve rwijssystee m

We hebben een parkeerverwijssysteem ontworpen wat we binnenkort gaan plaatsen. De

borden zijn al geleverd, maar we kunnen ze nog niet plaatsen i.v.m. stormseizoen. We

hebben er voor gekozen om bij de lay-out van de borden de parkeergarage onder de noemer

"parkeren centrum" te laten vallen. lndien nodig kunnen we op termijn onderzoeken om de

parkeergarage er specifiek in op te nemen. Maar een extra bestemming betekent

aanvullingen op verschillende borden waardoor de leesbaarheid en overzichtelijkheid van

het geheel weer afneemt.

Toegankelijkheid
Vrij recent hebben we een aanpassing doorgevoerd van inrit van de garage. De voormalige

uitrit richting oost is omgebouwd naar een inrit. Daarmee is de parkeergarage directer

benaderbaar en valt de ingang meer op. Er is ook een nieuw portaal bijgeplaatst. Bijde

herinrichting van de Waddenpromenade onderzoeken we hoe we de garage nog beter

zichtbaar kunnen maken' Verder hebben we qua tarieven in ) : i, ,,, r.r.i)ilil, rllliíi::i..,ir,: .:rirr:i:i:
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de parkeergarage ervoor gezorgd dat parkeren t.b.v. de binnenstad aantrekkelijk is (de

eerste 4 uren voor €L per uur).

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,

de secretaris, de burgemeester,

c.M.
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Geen.
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