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Beste mevrouw Soolsma-Boomstra,

Namens Harlinger Belang heeft u op 6 apriljl. een schriftelijke vraag aan het college gesteld

over het plan 'Van sloot tot vaart' uit 2012 (bijlage 1). Het plan betreft een

waterbouwkundig onderzoek naar een nieuwe vaarroute in oost-Harlingen. Gevraagd wordt

of het college bekend is met dit plan en u stelt voor om opnieuw naar het plan te kijken en

het in de verdere planvorming van Ludinga te betrekken.

Het is een interessant plan en de gedachte om een vaarroute en daarmee extra

vaarverbindingen ten oosten van Harlingen te creëren is wat al enige tijd leeft bij het college

Ook in 2019 is er in opdracht van Streekwurk nog een onderzoek gedaan naar de

haalbaarheid van een dergelijke vaarroute: het plan 'Toeristische infrastructuur Noardwest'

(bijlage 2). Hierin is ook de uitkomst van het plan 'Van sloot tot vaart' meegenomen. Echter

de verschillende waterpeilen in het gebied/polder en de benodigde bruggen of duikers voor

kruisende wegen om twee vaarwegen op elkaar aan te laten sluiten brengen hoge kosten

met zich mee. Dit heeft er toe geleid dat deze plannen nog niet verder zijn uitgewerkt.

Bijtoekomstige ontwikkelingen aan de oostzijde van de stad is het dan ook zeker de moeite

waard om beide onderzoeken te betrekken bijverdere planvorming.

Met vriendelijke groet,

burge meester en wethouders van de nte Harlingen
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Bijlage L: onderzoek'van sloot tot vaart'
Bijlage 2: plan 'Toeristische infrastructuur Noardwest'
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