
Nieuwsbrief Westerzeedijk – december 2020  
 
Beste lezer, u ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u staat ingeschreven in onze mailinglijst. Graag 
informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rondom de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. In 
deze nieuwsbrief vindt u informatie over: 

- het raadsbesluit Balklandpark; 
- het plan van de werkgroep Balklandpark-Noord; 
- het havenzwembad. 

 
 

Raadsbesluit Balklandpark 
De gemeente Harlingen is bezig met het maken van plannen voor het Balklandpark. Het voorlopig 
ontwerp (VO) is op 9 december 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat we nu 
verder kunnen gaan met de technische uitwerking in het definitief ontwerp (DO). Het is de bedoeling 
om medio 2021 te starten met de aanleg van het park. U vindt het VO Balklandpark 
www.harlingen.nl/westerzeedijk onder ‘Nieuwsbrieven en Rapporten’.  
 
 

Werkgroep Balklandpark-Noord 
De werkgroep Balklandpark-Noord heeft na de zomer het initiatief genomen om een plan te maken 
voor het noordelijke deel van het Balklandpark. Hierover hebben wij u geïnformeerd in de 
Nieuwsbrief Westerzeedijk van november 2020. Het plan is inmiddels afgerond. In het plan is ruimte 
voor groen, biodiversiteit, beleving en educatie. Er zijn open en meer begroeide delen, natuurlijke 
speelaanleidingen, verschillende soorten beplanting en ruimte voor een bijenstal, insectenhotel en 
een vleermuishotel.  
 
Een afbeelding van het ontwerp kunt u vinden in de losse bijlage en op de laatste pagina van deze 
nieuwsbrief. Het volledige plan staat op www.balklandpark.nl. Op deze website kunt u ook meer 
informatie vinden over de achtergrond van het initiatief en de initiatiefnemers.  
 
Het is natuurlijk mogelijk om te reageren op het plan van de werkgroep Balklandpark-Noord. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de werkgroep via bovengenoemde website of door de 
gemeente Harlingen een mail te sturen via westerzeedijk@harlingen.nl.  
 
In januari 2021 brengen de gemeente Harlingen en de klankbordgroep Westerzeedijk een advies uit 
op het plan van de werkgroep Balklandpark-Noord. Het college van B&W neemt in januari een besluit 
over het vervolg: op welke manier en onder welke voorwaarden wordt het plan van de werkgroep 
uitgewerkt.  
 
 

Zeezwembad of havenzwembad 
In een bericht van de LC online van 1 december stond dat er geen zeezwembad komt in Harlingen. 
Hierover is verwarring ontstaan. Graag nemen we in deze nieuwsbrief de ruimte om dit uit te leggen.  
 
In de afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar mogelijke plekken voor een zee-/ 
havenzwembad. Eén van de locaties was het strand. Deze locatie viel na onderzoek af. De enige 
locatie die haalbaar bleek, is de Vluchthaven in de Willemshaven. Gezien we het nu hebben over een 
locatie in de haven, spreken we in onze communicatie van een havenzwembad.  
 

http://www.harlingen.nl/westerzeedijk
http://www.balklandpark.nl/
mailto:westerzeedijk@harlingen.nl


De locatie Vluchthaven in de Willemshaven zijn we nog verder aan het onderzoeken. Dit onderzoek 
richt zich op de beste plek in de haven en de vorm (zwemschip, drijvend zwembad of vast zwembad) 
die het zwembad krijgt. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar een drijvend of vast zwembad in 
de hoek tussen de kade en de Zuiderpier. We horen graag welke wensen u heeft voor het 
havenzwembad. Hierover kunt u ons mailen op westerzeedijk@harlingen.nl.  
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