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Beste meneer H. Sijtsma, 

U heeft op 1 april 2020 een vraag gemaild over het parkeerterrein langs de Spoorstraat. In 
deze brief beantwoorden wij uw vraag. 

Vraag 
Zit er in de huidige opdracht van de herinrichting van de Spoorstraat financiële ruimte om 
het terrein van het dagparkeren erbij te betrekken? 

Antwoord: 
In de huidige opdracht is het verharden van het dagparkeren niet meegenomen. Wel wordt 
de entree naar het dagparkeren meegenomen in het project. Op dit moment kunnen we ook 
nog niet zeggen of er financiële ruimte zit binnen het project. We zijn druk bezig met het 
voorbereiden van de werkzaamheden. Hierbij hoort ook het doortrekken van de vrijliggende 
fietspaden over de Trambrug heen. Ook dit stond niet in de oorspronkelijke opdracht. 
Binnen het project zitten nog een paar onzekerheden, die kunnen leiden tot 
overschrijdingen binnen het project. Dit zijn archeologie en vervuiling. Inmiddels zijn we 
bezig met grondonderzoeken en archeologisch onderzoek om de eventuele risico's in kaart 
te brengen. Mocht er financiële ruimte zijn binnen het project, eventueel met aanwending 
van onderhoudsmiddelen, dan proberen we een zo groot mogelijk deel van het 
parkeerterrein te verharden. Door vervuiling in de ondergrond van het parkeerterrein kan 
dit wel eens lastig zijn. 
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Vragen 
Wij hope dus op een scherpe aanbesteding, zodat we een deel van het parkeerterrein 
kunnen verharden. Heeft u toch nog vragen over het project Spoorstraat? Neem dan gerust 
contact op met Minne Schiphof van de afdeling Openbare Werken. Zijn mailadres is 
m.schiphof@harlingen.nl. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders va  bola / ---~ ~J/ S. van den Broek 
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