
Voorgestelde verbeteringen + prioritering
Gebied Code Thema Locatie Input

S: Speelplan
P: Participatie
G: Gemeente

Initiatief

Oosterpark A01 bestaande speel-/sportplek Schoenenstraat P Voetbalveld
Binnenstad A02 bestaande speel-/sportplek Liemendijk (Speeltuinvereniging

het Noorderkwartier)
P Verbetering speelplek

Groot Ropens A03b bestaande speel-/sportplek De Goudplevier P Verbetering speelplek

Trebolbuurt A04 bestaande speel-/sportplek Paul Krügerstraat
(Hummemhonk)

P Verbetering speelplek

Midlum A05b bestaande speel-/sportplek De Finne (Dorpsbelang Midlum) P Verbetering speelplek

Groot Ropens A10 bestaande speel-/sportplek Speeltuin Bynia State P Verbetering speelplek

Ludinga A16 bestaande speel-/sportplek Speeltuin Luddinga P Verbetering speelplek

Oosterpark A18 bestaande speel-/sportplek Ligthartpark P Sportelementen

Haven/Pier B01 routes en verbindingen Zuiderpier P Verbinding pieren

Haven Pier B02 routes en verbindingen Zuiderpier P Fietspad/hardlooproute zuiderpier

Binnenstad B03 routes en verbindingen Spoorstraat P Apart fietspad

Binnenstad B04 routes en verbindingen Oude Ringmuur P Apart fietspad

Binnenstad B05 routes en verbindingen Binnenstad G Kwiekroute



Binnenstad B06 routes en verbindingen Engelse tuin P Herstraten

Plan Zuid B07 routes en verbindingen Bolswardervaart P Fietsroute

Plan Zuid B08 routes en verbindingen Prinses Marijkestraat P & G Speelroute

Westzeedijk B09 routes en verbindingen Westzeedijk P Fietsroute

Oosterpark B10 routes en verbindingen Kimswerderweg P Verkeersveiligheid
Groot Ropens B11 routes en verbindingen Kimswerderweg P Fietsoversteek
Oosterpark B12 routes en verbindingen P. J. Troelstrastraat P Paden doortrekken
Ludinga B13 routes en verbindingen Achlumerdijk P Kwaliteit fietspad
Harlinger Bos B14 routes en verbindingen Harlinger Bos P Oversteek

Ludinga B15 routes en verbindingen Achlumerdijk P Oversteek
Midlum B16 routes en verbindingen P Fietsroute
Midlum B17 routes en verbindingen Windelpad G Windelpad
Binnenstad C01 toevoegen elementen Waddenpromenade P Watertappunt

De Spiker C02 toevoegen elementen Noorderkade P Spelen in het groen

Trebolbuurt C03 toevoegen elementen Oosterstraat P Spelen in het groen

Balklandpark C04 toevoegen elementen Zuidergrachtswal P Watertappunt

Balklandpark C05 toevoegen elementen Westerzeedijk P Watertappunt

Westzeedijk C06 toevoegen elementen Strand P Strandspeelplek



Westzeedijk C07 toevoegen elementen Strand P Watersport

Westzeedijk C08 toevoegen elementen Strand P Sporparcours

Westzeedijk C09 toevoegen elementen Westzeedijk P Bankjes en afvalbak

Plan Zuid C10 toevoegen elementen Bolswardervaart P Zwemwater

Groot Ropens C11 toevoegen elementen Jetting P Spelen in het groen

Oosterpark C12 toevoegen elementen Kaatsveld P Balken

Koningsbuurt C13 toevoegen elementen Tunneldak P Bomen
Koningsbuurt C14 toevoegen elementen Van Harinxmakanaal P Zwemwater

Harlinger Bos C15 toevoegen elementen Harlinger Bos P Sportvoorzieningen

Harlinger Bos C16 toevoegen elementen Harlinger Bos P Natuurspeelterrein

Harlinger Bos C17 toevoegen elementen Harlinger Bos P Watertappunt

Harlinger Bos C18 toevoegen elementen Harlinger Bos P Natuurijsbaan
Groot Ropens C19 toevoegen elementen Pollendam P Zwemwater

Groot Ropens C20 toevoegen elementen Achlumerdijk P Bankje(s)

Midlum C21 toevoegen elementen De Finne P Bewegen en spelen in groen

Midlum C22 toevoegen elementen Harlingerstraatweg P Watertappunt

De Spiker C23 toevoegen elementen Midlumerlaan P Beweegtuin

Midlum C24 toevoegen elementen Harlingerstraatweg P Verlichting

De Spiker C25 toevoegen elementen Saltryperlaan P Sportvoorzieningen

Binnenstad D01 processen en programma Engelse tuin S Beperking overlast
Oosterpark D02 processen en programma IJsbaan P Schaats-/skeelerbaan

Oosterpark D03 processen en programma Oosterpark P Buurtafspraken



Balklandpark E01 zoeklocatie Balklandpark P Sportvoorzieningen

Balklandpark E02 zoeklocatie Balklandpark P Spelen

Westzeedijk E03 zoeklocatie Westzeedijk P Beweegmogelijkheden



Toelichting Contact
personen

Combinatie met andere
programma’s?

toevoegen voetbalveld(je) aan speelplek. Er staan twee doeltjes en er is inmiddels ook een kaatsmuur geplaatstWijkvereniging Noorderkwartier en
wijk/dorpencoördinator

Speelruimteplan/beheer
planspeelplek is gedateerd, tijd voor iets nieuws. wijk-/dorpencoördinator

toevoegen ballenvanger achter voetbaldoel Wijkvereniging Groot Ropens en
wijk/dorpencoördinator

onhandige locatie, beter inrichten of wellicht verplaatsen wijkvereniging en wijk/dorpencoördinator Speelruimteplan/beheer
plan

nieuwe skatetoestellen en verbeteren basketbalveld Dorpsbelang Midlum en
wijk/dorpencoördinator

Speelruimteplan/beheer
plan

natuurlijk spel toevoegen en spelen rondom ondiep water Wijkvereniging Byniastate en
wijk/dorpencoördinator

Speelruimteplan/beheer
plan

speelplek schoonmaken Speeltuinvereniging Ludinga en
wijk/dorpencoördinator

beweegtoestellen voor ouderen (buitenfitness) toevoegen wijk/dorpencoördinator Sportprogrammering,
wegen

verbinding/pontje tussen de pieren om routes te verbinden Gemeente, Wetterskip, POH Buitendijks fietsen

toevoegen hardloop-/fietspad aan zuiderpier Gemeente, Wetterskip Wetterskip

fietsers nu op rijbaan Gemeente Wegen

fietsers nu op rijbaan Gemeente Wegen, langparkeren en
herinrichting
Waddenpromenade

aanleggen beweegroute door de binnenstad voor ouderen Gemeente (sport) en Ondernemerd Harlingen Sportprogrammering en
wegen



veel scheve tegels, beperkt bruikbaarheid stoep voor beweging Gemeente beheer openbare ruimte

fietsroute toevoegen langs de Bolswardervaart Gemeente herinrichting Plan Zuid,
Wegen

speelroute noord-zuid ontwikkelen. Is geen speelroute, tenzij gemeente de speelelementen in beheer en onderhoud neemt. Er komt in deze buurt wel een speelvoorziening op het grasveld Prinses MargrietstraatBuurtvereniging/Bouwvereniging ontwikkelingen RSG
beweegvriendelijk
schoolplein/ aanpassing
Wilhelminastraat /
Margriet en
Bernardstraat (riolering,
nieuwe bestrating)

Verbeteren fietspad over de Westzeedijk Gemeente (openbare werken) Buitendijks fietsen

weg transformeren naar 30km/uur Gemeente (wegenbeheer) Wegen
gevaarlijke oversteek aanpassen voor fietsers Gemeente (wegenbeheer) Wegen
beter afstemmen zijstraten op paden Gemeente (wegenbeheer) Wegen
fietspad herstellen (nu veel scheuren) Gemeente (wegenbeheer)
gevaarlijke oversteek aanpassen Gemeente (wegenbeheer) uitbreiding Harlingse Bos

gevaarlijke oversteek aanpassen Gemeente (wegenbeheer)
fietsroute aanleggen naar Wijnaldum Gemeente (wegenbeheer)
doorzetten fietsroute Windelpad
toevoegen watertappunt Doeksen/Gemeente ontwikkeling

herinrichting
Waddenpromenade
(geen termijn)

speelelementen in het groen toevoegen Wijkvereniging en wijk/dorpencoördinator

speelelementen in het groen toevoegen Wijkvereniging en  wijk/dorpencoördinator

toevoegen watertappunt Projectleider Westerzeedijk ontwikkeling
Westerzeedijk

toevoegen watertappunt Projectleider Westerzeedijk ontwikkeling
Westerzeedijk

toevoegen strandspeelplek als in Makkumerstrand Gemeente is beheerder en Wetterskip is
eigenaar van het strand

ontwikkeling
Westerzeedijk



toevoegen watersportvoorzieningen (surfen, suppen, kano) Projectleider Westerzeedijk ontwikkeling
Westerzeedijk en lokaal
sportakkoord

toevoegen sportparcours aan strand Projectleider Westerzeedijk ontwikkeling
Westerzeedijk

toevoegen bankjes en afvalbakken voor wandelaars Projectleider Westerzeedijk ontwikkeling
Westerzeedijk

trapjes toevoegen om uit het water te klimmen Gemeente

speelelementen in het groen toevoegen Gemeente uitbreiding Harlinger Bos

kaatsbaan omheinen met balken Kaatsvereniging of gemeente? onderhoud speelplaatsen

toevoegen beschutting rondom tunneldak door bomen Gemeente (groen)
bevorderen zwemmen door toevoeging voorzieningen

toevoegen sportvoorzieningen (fitness) Gemeente uitbreiding Harlingse Bos

toevoegen natuurspeelterrein Gemeente uitbreiding Harlingse Bos

toevoegen watertappunt Gemeente uitbreiding Harlingse Bos

toeovoegen natuurijsbaan Gemeente
zwemwater toegankelijker maken Gemeente

toevoegen bankjes voor wandelaars en ouderen Gemeente volgende ronde
kwaliteitsverbetering

bevorderen spelen in het groen + toevoegen infobord en routes Wijkvereniging en  wijk/dorpencoördinator Groenbeheer

toevoegen watertappunt Gemeente

nieuwe beweegtuin realiseren beheerder Almenum

toevoegen verlichting aan fietspad Gemeente buitengebied en
orientatieverlichting
(beleid: donkerte
stimuleren)

voetbal-/basketbalveld toevoegen + jeu de boulesbaan of beweegtuin

sociale veiligheid park vergroten Gemeente
hele jaar openstellen zodat in zomer geskeelerd kan worden Skeelervereniging Lokaal Sportakkoord

Harlingen

afspraken maken met de buurt i.v.m. overlast honden wijk/dorpencoördinator



toevoegen volleybalveld + outdoor fitness voor ouderen ontwikkeling
Westerzeedijk

toevoegen speelplek voor de jongere kinderen ontwikkeling
Westerzeedijk

benutten ruimte voor nieuwe beweegmogelijkheden en/of natuureducatie ontwikkeling
Westerzeedijk



Respons:
Hoog: veel respons/geliefde locatie
Middel: matig respons
Laag: beperkt respons

Situatiebeoordeling
(Overwegingen/knelpunten)

Impact Draagvlak Urgentie Indicatie kosten
verbetervoorstel

Weinig ruimte op speelplek zelf. Wel ruime
lege grasvelden heel vlak bij. Bieden mogelijk
ook nu al voldoende ruimte voor balspel.
Doeltjes kan dit wel meer stimuleren, maar
mogelijk ook overlast veroorzaken.
Schoolplein van IKC Prins Johan Friso ligt vlak
bij en heeft ook doeltjes.
Onderzoeken/afstemmen welke lcoatie
geschikt is. Bewoners evt. beschikking geven
over (budget voor) verplaatsbare (vouw)
doeltjes.

klein n.t.b. laag 250-6.000
Als toestellen nog niet aan vervanging toe zijn,
deze laten staan. Plek kan wel een stuk leuker
en toekomstbestendiger worden gemaakt
door toevoeging van meer groen, interactief
spelen of uitdaging voor doelgroep 8+

groot n.t.b. middel 12.000-50.000

nagaan of echt beide kanten nodig is i.v.m.
plantsoen dat aan de ene kant de bal
tegenhoudt. Moet ook afscherming
waterkant? Planken aan de waterkant zijn
verrot en moeten worden vervangen

middel n.t.b. middel 5.000-10.000

Weinig ruimte in de buurt voor
verplaatsing.Kan evt. op grasvelden aan
Oostersstraat. De vraag is wel of leden van de
buurtvereniging dan bij deze plek betrokken
blijven

klein
(vermoedelijk)

laag 12000-40000

groot groot
(vermoedelijk)

middel 15.000-40000

Waterkant leent zich er goede voor, al een
stapstenenpad door het water aanwezig.
Toestelaanbod wel al ruimt. Prima om ander
soort spel toe te voegen, maar advies om dan
i.p.v. vervanging deel van toestellen te doen
i.p.v. extra toevoeging

middel n.t.b. laag 5.000- 25.000

Buurtvereniging Ludinga is verantwoordelijk
voor beheer

laag n.t.b. laag onbekend 

Park leent zich er wel voor. Wonen er ouderen
in de buurt/zijn er actieve buitensportclubjes?
Wel belangrijk voor gebruik en draagvlak.

middel n.t.b. middel 12.000-30.000

aanmeersteiger Zonnepontje aan Noorderpier
is onderdeel van project 'op paad lâns 't
waad'. Locatie is nog niet bekend en wordt
afgestemd met Wetterskip en POH. Kosten
zijn gedekt vanuit dit plan.

groot groot hoog € 175.000

Ruimte op pier is beperkt. Gecombinerd pad
ligt voor de hand. Evt. fietssverkeer verbieden
op bepaalde momenten (bebording) of
tijdstippen. Noordpier is hier meer ruimte
voor.

groot n.t.b. hoog

Weinig ruimte om fietspad te integreren in
straat. Beide kanten smalle stoep, een een zou
evt. kunnen vervallen. Een betere oplossing is
waarschijnlijk om het fietspad van de
stationsweg ter hoogte van de rotonde door
te trekken in de groenstrook ter zuiden van de
Spoorstraat (langs de parkeerplaatsen)

groot groot
(vermoedelijk)

hoog hoog

Drukke weg, maar kan evt. eenvoudig  gebruik
worden gemaakt van wandelpad naast de weg
(met fiets aan de hand) en dan  via Dijkswal en
Bildtseweg als alternatieve route.  Ruimte voor
gedeeltelijke aanleg van apart fietspad op het
gras is wel mogelijk.

groot n.t.b. n.t.b. hoog

route goed afstemmen met gebruikers middel n.t.b. middel 10.000-30000



Heeft geen betrekking op Engelse Tuin zelf
(want asfalt), maar op stoep aan Nieuswtraat.
Relevantie is laag omdat bewoners dus via de
Engelse Tuin de route kunnen vervolgen i.p.v.
over de stoep.

klein n.t.b. laag laag 

Vanaf sateliet lijkt pad recentelijk vernieuwd.
Ruimte voor extra fietspad lijkt niet
beschikbaar. Zorgt fietspad wezenlijk voor
betere routing in deze buurt? Doelgebied is
relatief klein

klein n.t.b. laag n.t.b. 

Veel vrije speelruimte beschikbaar in de vorm
van grasveldjes tussen de huizen die met
elkaar in verbinding staan. Routes worden
meestal toegepast in buurten met weinig
ruimte of weinig voorzieningen.

middel groot middel 20.000-30.000

Onderzoeken wat precies mankeert aan het
fietspad. Deze ligt er recent en ziet er goed uit,
wat zou nog moeten worden toegevoegd.
Wordt misschien bedoeld buitendijks?

groot n.t.b. n.t.b. n.t.b. 

zie toelichting uitvoering laag

zie toelichting uitvoering groot € 15.000.000
groot hoog

Gratis watertappen voorkomt mogelijk dat
toeristen wegwerpflesjes aanschaffen,
overvolle afvalbakken en zwerfvuil.

middel groot laag laag

Er zijn al drie speellocaties in de wijk. Grote
grasveld lijkt geen openbaar terrein te zijn.
Evt, kijken of het mogelijk is om een klein deel
van het grasveld toch in te richten met
natuurlijk spelen. Dichtstbijzijnde speeltuin ligt
aardig stuk verderop.  Nader onderzoeken.

groot groot laag 10.000-25.000

Combineren met  A04 i.v.m. verzoek om
locatie anders in te richten/te verplaatsen. Zie
ook advies bij A04

middel groot middel 10.00-25.000

Bij ingang sportterrein is een logische locatie laag

laag

Tijdens zomerseizoen staat Sportcontrainer op
het strand. Voor de kleine kinderen mist nog
speelaanbod. Speeltoestellen op het strand
zijn mogelijk, maar wel belagrijk om te weten
of deze met vloed in het water komen te
staan. Juiste afweging moet worden gemaakt.
Houten toestellen zijn niet te adviseren op
deze locatie (water en zeelucht). Staal en
kunststof wordt erg warm in zomer zonder
beschutting. (Mand)schommel zou een optie
kunnen zijn, nodigt wel uit tot
hangen.Waterspeeltoestellen zijn hier wellicht
een leuke toevoeging. Attributen op het
strand kan alleen buiten het stormseizoen om
(tussen 1 april-1 oktober)

middel groot midden 15.000-30.000



Er is geen ruimte om materialen op te slaan.

Vaste bootcamp elementen is een optie, maar
dan wel zo plaatsen dat ze nooit in het water
komen te staan. Zijn vaste elementen echt
noodzakelijk? Want sportcotrainer staat hier
ook een deel van het jaar.

middel redelijk laag 10.000-25.000

laag

Is niet mogelijk in verband met zwemverbod in
openbaar water.

laag

Situatie lastig te beoordelen. Locatiebezoek
nodig. Advies vanaf de kaart: geen handige
locatie. Woningen liggen te ver weg, geen
toezicht op plek. Aangrenzende gebouwen zijn
bedrijfspanden?  In het Harlingerbos komt al
een natuurspeelplek.

klein laag 10.000-25.000

moet de gemeente dit doen of een
vereniging?

klein laag

Is dit technisch mogelijk?
Is niet mogelijk in verband met provinciaal
vaarwater voor groot scheepvaart.
wordt uitgevoerd 2021 groot groot hoog zie raming plan 

wordt uitgevoerd 2021 groot groot hoog zie raming plan 

wordt uitgevoerd 2021 groot groot hoog zie raming plan 

op 100 meter afstand 1 aanwezig hoog
Niet uitvoerbaar in verband met zwemverbod
in openbaar water.

klein laag

Gekoppeld aan A05b. Van wie is dit stuk
groen? Wordt nu waarschijnlijk al goed
gespeeld. Groen rondom speelplek. Tussen
speelplek en groen zit nu een sloot, zorgen
voor een overgang om gebruik groen te
stimuleren.

middel groot middel 10.000-30.000

Op welke locatie? Want hier is geen speel-of
sportplek. Vaak handiger om te koppelen aan
een voorziening. i.o.m. Dorpsbelang, langs
wandelroute?

klein klein laag € 6.500

Locatie ligt bij seniorenflats groot groot hoog 25.000-45.000

Niet helemaal duidelijk of dit de locatie is die
bij de participatie wordt bedoeld.  Jeu de
boulesbaan en een beweegtuin zijn een optie
bij senorenwoningen. Voetbal en basketbal
niet. Dit kan in kleine vorm worden
toegevoegd aan een van de speelplekken (*a
of *b) maar 8c ligt vlakbij en hier is al een
trapveld.

35000- 65.000

Locatie leent zich hier voor, wel kijken hoe het
zit met kosten voor onderhoud. Want baan
slijt sneller als intenstiever wordt gebruikt

groot groot groot



Voldoende ruimte beschikbaar. Belangrijk om
de verschillende sport en spelfuncties goed te
zoneren. Houdt rekening met laatste inzichten
en thema's m.b.t. toegankelijkheid,
samenspelen, klimaat, interactieve
speelfunctuies en smartcity-concepten.
Koppel programmering aan inrichting door
samenwerking met lokale sportpartners.

groot groot groot 40.000- 80.000

zie hierboven E01 groot groot groot 25.000-50.000

zie hierboven E01



Toelichting indicatie kosten Haalbaarheid Uitvoering (indicatie) Beweegzone/beweegroute

opties: verplaatsbare
doeltjes,  houten paaltjes,
medium doeltjes RVS

goed 2021 Beweegroute D
Impuls/gedeeltelijke

vervanging t.o.v. volledige
herinrichting 

goed 2023 Beweegroute B

afscherming met
staafmatten of net aan
beide kanten

goed 2021 Beweegroute E

verbeteren versus
verplaatsen 

matig n.t.b. 

Afhankelijk van hoeveel
skatetoestellen worden
toegevoegd

goed 2022 Beweegroute B

afhankelijk van soort
waterspel. Touwenparcours,
waterpomp, vlot o.i.d. 

goed 2023 Beweegroute E

Wat moet er worden
schoongemaakt? Onkruid
verwijderen/zand aanvullen

goed 2021 Beweegroute E

afhankelijk van soort
sportelementen
(bootcamp/buitenfitness/be
wegend/statisch) Komen die
in beheer Wijkvereniging of
Gemeente

goed 2023 Beweegroute D

goed 2021 Beweegroute A

redelijk 2023 Beweegroute A

Aanleg nieuw stuk fietspad goed n.t.b. Beweegzone 1

Aanleg nieuw stuk fietspad goed n.t.b. Beweegroute B

afhankelijk van hoeveelheid
infotegels en borden 

goed 2022 Beweegroute C



herstraten deels goed n.t.b. Beweegroute C

n.t.b. n.t.b. Beweegzone 1

Alleen rekening houdend
met speelplek inrichting Pr.
Margrietstraat    afhankelijk
van hoeveelheid en soort
route-elementen .
Pleinplakkers/wegenverf
relatief goedkoop. Andere
elementen zoals bebording,
meubilair etc.  Kostbaarder 

goed n.t.b. Beweegzone 1

goed n.t.b. Beweegroute A

Beweegroute E
Beweegroute D

Beweegzone 2

Beweegroute E
Beweegroute B
Beweegroute B

goed Beweegroute B

speellgroen en  lim-
klauterparcours

redelijk 2023 Beweegroute C

budget voor aanleg
natuurlijk spelen met
klimklauterparcours en
speelgroen 

goed 2023

goed Beweegzone 1

goed Beweegroute A

afhankelijk van hoeveel je
wil plaatsen. Eenvoudig
waterspel of schommel , tot
uitgebreider

redelijk 2021 Beweegroute A



goed Beweegroute A

Afhankelijk van wensen redelijk 2021 Beweegroute A

goed Beweegroute A

goed goed Beweegzone 1

afhankelijk van wensen goed n.t.b. Beweegzone 2

goed Beweegroute D

goed 2021 Beweegzone 2

goed 2021 Beweegzone 2

goed 2021 Beweegzone 2

n.v.t. n.t.b. Beweegzone 2
Beweegzone 2

laag goed Beweegroute E

paden en borden tot
natuurlijke speel-elementen
in het bos

goed 2022 Beweegroute B

redelijk Beweegroute B

afhankelijk van wensen .
Statische toestellen vs
bewegende toestellen o.a. 

goed 2022 Beweegroute C

Beweegroute B

kosten geraamd op basis
van toevoegen van deze
dire sportfuncties +
beweegtuin 

redelijk n.t.b. Beweegroute C

Beweegroute C
kosten vooral voor

onderhoud en
t.z.t.vervanging baan.

goed Beweegzone 2

Beweegroute D



goed Beweegzone 1

goed Beweegzone 1

goed Beweegzone 1



Toelichting uitvoering/besluitvorming

voorstel doen aan bewoners of bewoners zelf draagvlak laten aantonen 
eerst participatietraject nodig

staafmatten gaan langer mee dan net, maar zijn duurder. 

Goede participatie nodig, vooral de bal bij de buurtvereniging leggen. 

Afstemming met Dorpsbelang en jeugd

eerst afstemming met Waterschap qua mogelijkheden, dan met vereniging

Wat moet er worden schoongemaakt?

indien toestellen met bewegende elementen ook rekening houden met kosten voor
beheer en onderhoud

voorbereiding 2021, oplevering uiterlijk 2022

losliggende fietsbaan werkzaamheden aanbesteed, in 2021 afgerond

Is geen ruimte voor, zeewering wordt getoetst op veiligheid, niet genoeg ruimte voor
vrijliggende fietspaden. 

Participatie met gebruikers



Route maken samen met bewoners, kan evt. ook creatieve draai aan worden gegeven
door henzelf (thema's mozaiektegels etc. ). Speelvoorziening is in onderhoud van
Biuurtvereniging

Blijft 50 km/per uur

jaarlijkse inspectie en geen groot onderhoud gepland

oplevering juli 2021
is gereed

eerst intern mogelijkheden onderzoeken en dan participatie. 

Samen oppakken met A04

wordt meegenomen in ontwerpschets Balklandpark

indien vragen bij situatiebeoordeling worden beantwoord en budgetten beschikbaar
zijn kan redelijk snel worden uitgevoerd. Participatie kan door bewoners twee keuzes
voor te leggen



Is onderdeel van placemaking op het strand

makkelijk uit te voeren, maar de vraag is of het noodzakelijk is. In zomerperiode staat
er al de sportcontrainer

is aandacht voor in ontwikkelplan Balklandpark en Westerzeedijk

trappen langs de waterkant zijn wel noodzakelijk in verband met calamiteiten

participatie met gebruikers/buurt 

zorg voor programering door zorgproffesionals en andere beweegclubs, voor
senioren, maar ook voor anderen. 

overeenstemming over locaties nodig voordat uitvoering kan worden gepland. 

niet toegankelijk tussen zonsondergang en opkomst



in ontwerpschets Balklandpark is een volleybalveld en outdoorfiness opgenomen


