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uw brief 

onderwerp 
Raadsvraag over N31 
en Hegewiersterfjild 

ons nummer 
65029 
in behandeling bij 
E. van der Heide 

datum 
12 mei 2020 
telefoonnummer 
0517-492356 

verzonden 

Z 6 MEI 2020 
bijlagen 

Beste meneer W.J. Wildeboer, 

Op 23 april heeft u een schriftelijk vraag aan ons college gestuurd. Daarin vraagt u of het 
mogelijk is langs de N31 kortparkeerplaatsen te maken ter hoogte van het Hegewiersterfjlid. 
In deze mail leest u onze reactie. 

Uw vraag 
Om ook de wegen naar en langs Harlingen aantrekkelijk en interessant te maken: wil het 
college overwegen om met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten in overleg te gaan om te 
bezien of de vluchtplaatsen langs de N31 ter hoogte van het Hegewiersterfjlid veranderd 
kunnen worden in plaatsen voor kortparkeren zodat passanten kunnen genieten van het 
uitzicht op het vogelbeschermingsgebied? Er zou dan ook informatie over het gebied (en 
over Harlingen) geplaatst kunnen worden. 

Antwoord 
Met betrekking tot uw vraag hebben wij ons eerst gericht tot de wegenbeheerder van N31, 
Rijkswaterstaat. Die geeft aan: 

In artikel 43 van het RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990} staat onder 
andere beschreven: 
• Het is de bestuurders verboden op een autosnelweg of autoweg hun voertuig te keren 
of achteruit te rijden; 
• Conform het RVV Artikel 43 is het bestuurders verboden op de rijbaan van een 
autosnelweg of autoweg hun voertuig stil te laten staan; 
• Behoudens in noodgevallen is het weggebruikers verboden op een autosnelweg of 
autoweg gebruik te maken van de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm. 

Parkeren langs autowegen is louter toegestaan op verzorgingsplaatsen; niet op pech/vlucht 
havens, busbanen of in bermen. Gezien de snelheid van 100 
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km/uur op de N31 zien wij ook geen enkele kans of reden van deze wetgeving af te wijken. 
Volgens ons ligt er na realisatie van de Traverse een prachtig aantrekkelijke weg naar en 
door Harlingen, is Harlingen uitstekend en vooral veilig bereikbaar wat wij graag zo willen 
houden. 

Parkeerplaatsen aanwezig 
Ten behoeve van het Hegewiersterfjild zijn speciaal voor bezoekers parkeerplaatsen 
aangelegd. Deze liggen op korte afstand van de aansluiting Kimswerd van de N31. Deze 
parkeerplaatsen zijn bij uitstek geschikt om nabij de N31 even te stoppen en te genieten van 
het uitzicht. 

Voetgangersonderdoorgang 
Daarnaast werken we aan een voetgangersonderdoorgang onder de N31 door thv de 
Harlingervaart. Dit biedt ook kansen om in het project Westerzeedijk een uitzichtpunt te 
realiseren met zicht op het Hegewiersterfjlid. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders 
van de gemeente Harlingen 

d?------ 
Fokko Beekhuis 
afdelingsmanager Beleid en Regie 
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