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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 45581 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: - 8 JUL 7070 

1 Onderwerp: 1 Parkeerverordening 2020: camperplaatsen Nieuwe Vissershaven 

Kennisnemen van: 
Stand van zaken met betrekking tot de camperplaatsen Nieuwe Vissershaven 

Beste raadsleden, 

In de raadsvergadering van 13 november 2019 bij de behandeling van de 
Parkeerverordening 2020, heeft wethouder Boon toegezegd dat hij u zal informeren over de 
herinrichting van de camperplaats aan de Nieuwe Vissershaven, wanneer hier meer over 
bekend is. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken. 

Samen 
De Port of Harlingen {PoH) is verantwoordelijk voor de inrichting van de camperplaats. 
Samen met de PoH hebben we gewerkt aan een plan om de indeling van de camperplaatsen 
te wijzigen. Insteek daarbij was om de veiligheid voor de camperaars te verbeteren en 
daarbij de maatregelen door te voeren voordat het camperseizoen 2020 zou beginnen. 

Druk 
De afgelopen jaren was het zo dat er met enige regelmaat grote aantallen campers te dicht 
bij elkaar stonden. Mocht er in die situatie brand ontstaan dan zou het leed niet te overzien 
zijn geweest. Om die reden hebben we samen met de PoH gekozen voor een opzet waarbij 
er meer onderlinge ruimte tussen de campers ontstaat. 

Belijning 
In het ontwerp zijn vakken opgenomen van 3 meter breed en 10 meter diep. Om en om is er 
telkens een vak beschikbaar voor een camper en vervolgens weer een vak niet. Uiteindelijk 
is op vrijdag 27 maart 2020 de belijning conform die opzet aangebracht in opdracht van de 
PoH. 

Fysieke afscherming 
Vervolgens was het de bedoeling om de ruimte tussen de camperplaatsen te voorzien van 
een fysiek object om te voorkomen dat men weer dicht naast elkaar gaat staan. We hebben 
echter de situatie met alleen de belijning in de gaten gehouden. Het blijkt dat men zich goed 
houdt aan de vak indeling. Het blijkt dat de gekozen breedte van 3 meter tussen de campers 
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weer net smal genoeg is om ervoor te zorgen dat men er geen camper tussen plaatst. Om 
die reden zien we voorlopig af van het toepassen van fysieke objecten. We blijven deze 
situatie monitoren. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
secre] 3fIS, de burgemeester,I II 

W.R. Sluiter 
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