Harlingen, 28 augustus 2019

Onderwerp: Advies Schetsontwerp Westerzeedijk
Aan: de Raadsleden van de gemeente Harlingen
In afschrift aan: B&W van de gemeente Harlingen; projectteam OOP Westerzeedijk
Wij stellen het op prijs dat de gemeente Harlingen daadwerkelijk bezig is om van de Westerzeedijk een
aantrekkelijk gebied te maken voor Harlingers en toeristen. De algemene uitgangspunten en vele onderdelen
van de plannen hebben ook onze instemming.
Wat betreft het schetsontwerp zien wij geen reden om een advies bij dit ontwerp uit te brengen. Tijdens de
klankbordgroep bijeenkomsten hebben wij reeds onze mening gegeven over de ontwikkelvlekken. En ook in
de voorafgaande fase in 2018 zijn herhaaldelijk reacties van onze kant op de plannen gestuurd. Aan de
ruimte buiten de ontwikkelvlekken is in het schetsontwerp nog geen invulling gegeven, dat lijkt het
projectteam over te laten aan commerciële partijen. Daarop kan derhalve nog geen advies gegeven worden.
Naar onze mening dicht het projectteam een te grote rol toe aan de klankbordgroep. Het schetsontwerp zou
in afstemming met deze groep zijn opgesteld. Ondergetekenden hebben die ervaring niet, er heeft geen
inhoudelijke discussie plaats gevonden. Er wordt in het schetsplan geregeld verwezen naar het
voorkeursmodel, nu vlekkenplan genoemd, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Vanaf januari 2018 zijn
tijdens de voorbereidende bijeenkomsten voor dat model, waar via een bepaalde slimme strategie naar toe is
gewerkt, veel reacties en ideeën gegeven door Harlingers en latere klankbordgroepleden. Die zijn als bijlage
bij het voorkeursmodel opgenomen, ze zijn er echter niet in verwerkt, ze zijn ook niet terug te vinden in het
schetsontwerp. Ook het advies van de klankbordgroep zou als bijlage bijgevoegd worden. Naar ons idee zijn
dan ook zowel het voorkeursmodel als het schetontwerp vooralsnog producten van de gemeente,
commerciële partijen en het projectteam, gebaseerd op het plan Westerzeedijk uit 2013.
Behalve dat ons niet duidelijk is waarover we zouden kunnen adviseren denken we dat een advies ook de
onterechte suggestie kan wekken dat ondergetekenden en hun achterban een rol hebben gespeeld bij het tot
stand komen van de plannen, reden waarom we niet adviseren.
Wij vrezen dat, nadat de raad het schetsontwerp zonder duidelijke invulling heeft goedgekeurd, het
projectteam het voorontwerp naar eigen inzicht kan invullen en dat de raad en de klankbordgroep daar later
geen zeggenschap meer over hebben. Niettemin hopen wij dat er een open dialoog ontstaat bij de invulling
van het voorontwerp. Uiteraard zijn wij gaarne bereid daar onze medewerking aan te verlenen. Wij hebben er
reeds ideeën voor.
Met vriendelijke groet,
Annemieke de Vries
Eus de Groot
Ineke Tanis
Ton van Randen
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