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Grondaankopen voor het eiland gerelateerd parkeren.

Kennisnemen van:

De voortgang grondaankopen voor het eiland gerelateerd parkeren.
2. Uitkomsten overleg omwonenden Harlingerstraatweg.
1.

Beste raadsleden,

Voor het eind van dit jaar zouden wij u nog informeren over de laatste stand van zaken rond
de grondaankopen voor het eiland gerelateerd parkeren. Met deze brief geven wij invulling
aan deze toezegging. Tevens willen wij u nog informeren over de eerste uitkomsten van het
overleg met de omwonenden van de Harlingerstraatweg.
Aankopen.

De aankoop van de gronden van de heer De Jong is in de week van 12t/m 17 december
2020 afgerond door het ondertekenen van de koopovereenkomst door de heer De Jong.
Wat betreft de aankoop van de gronden van de heer Drijfhout is de stand van zaken dat de
overeenkomst op een paar discussiepunten na rond is. Wij verwachten in het begin van
januari het afrondende gesprek te kunnen voeren om de laatste plooien glad te strijken.
Hierna zullen de overeenkomsten ter goedkeuring aan ons College worden voorgelegd, en
zal Uw Raad om aanvulling op uw aankoopbesluit van juli j.1. worden gevraagd.
Overleg omwonenden Harlingerstraatweg.

Op 10 december is er een informatieavond met omwonenden van de Harlingerstraatweg
geweest. In een plezierige sfeer is gesproken over de maatregelen rond de tijdelijke
inrichting van het terrein van de Witte Kas om het geschikt te maken als parkeerterrein.
Tevens is gesproken over de eerste schetsen/ideeën voor een definitieve inrichting van alle
parkeerterreinen. In vervolg hierop is afgesproken dat een klankbordgroep geformeerd zal
worden die namens de bewoners mee kan kijken en denken over de toekomstige plannen.
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Alle informatie over het project eiland parkeren, zoals de presentatie van 10 december en
de verslagen van deze avond, staan binnenkort op www.harlingen.nl/eilandparkeren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Harlingen,
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