
 

Nieuwsbrief Eilandparkeren – januari 2021   
 
Nu we de jaarwisseling weer hebben gehad en een nieuw jaar voor ons ligt, willen wij u informeren 
over een aantal zaken met betrekking tot het eilandparkeren.  
 
 

Informatieavond 10 december 

Op 10 december 2020 zijn twee plezierige bijeenkomsten voor de aanwonenden van de 
Harlingerstraatweg georganiseerd in het dorpshuis van Midlum. Van deze avond zijn verslagen 
gemaakt, welke u terug kunt vinden op de website www.harlingen.nl/eilandparkeren. In de verslagen 
zijn ook de antwoorden op de openstaande vragen opgenomen. Daarnaast staat de presentatie van 
10 december ook op deze webpagina, zodat u deze nog even rustig kunt bekijken.  
 
 

Informatienummer InPublic 

Vanaf 1 januari 2021 heeft het bedrijf InPublic het dagelijkse beheer van de parkeerterreinen op zich 
genomen. Dit bedrijf is via het volgende nummer in principe 24/7 bereikbaar: 088-1009268. Hier 
kunt u terecht voor vragen over het dagelijkse beheer, het parkeren en de afhandeling van het 
verkeer op en rond het Skieppedykje. Voor meer beleidsmatige vragen over het verkeer, de inrichting 
van de terreinen en de toekomstige plannen kunt u bij de gemeente terecht via 14 0517. 
 
 

Uitkomsten enquête. 

Gemeente Harlingen heeft de aanwonenden van de Harlingerstraatweg via een korte 
enquête gevraagd om hun mening te geven over de mogelijke inrichting van het 
parkeerterrein P1, P2 en P3. De resultaten van de enquête worden gebruikt als input voor 
inrichtingsschetsen van de nieuwe parkeerterreinen.  
 
De enquête is tijdens de informatieavond op 10 december 2020 in papieren vorm 
aangeboden aan de aanwezigen. Tijdens de informatieavond bleek het een goed idee te zijn 
diezelfde enquête ook digitaal aan te bieden. Zodoende is er een online enquête opgesteld. 
De resultaten hiervan zijn op de website terug te vinden: www.harlingen.nl/eilandparkeren.  
 
 

Klankbordgroep 

Tijdens de informatieavond is gevraagd of er een paar vertegenwoordigers van de omwonenden lid 
willen worden van een klankbordgroep. Het doel van deze groep is meedenken en praten over de 
herinrichting van de parkeerterreinen. De deelnemers aan de klankbordgroep zijn: Lia Veldman, 
Ineke Walinga, Tjerk de Jong en Simon de Groot. Afgevaardigde namens Dorpsbelang Midlum is 
Gineke Tot.    
 
 

Komende werkzaamheden 

Voor de komende tijd staan de volgende werkzaamheden op het programma: 
 Aanleg halteplaatsen pendeldienst op het Skieppedykje en verwijderen halteplaatsen 

Harlingerstraatweg (januari 2021); 

http://www.harlingen.nl/eilandparkeren
http://www.harlingen.nl/eilandparkeren


 Instellen verplichte “rechtsaffer” en aanpassen ANWB-bewegwijzering (januari/februari 
2021); 

 Aanleg eiland verplichte “rechtsaffer” (maart 2021). Planning heeft te maken met de 
beschikbaarheid van asfalt; 

 Aanpassing verwijzen verkeer vanaf parkeerlocaties P1 en P2 (februari 2021); 
 Plaatsing nieuwe parkeerapparatuur op P1 (februari 2021); 
 Inrichten parkeerlocatie P2 zoals aanbrengen verlichting en belijning, opruwen betonvloer en 

verbeteren waterafvoer (januari 2021-april 2021); 
 Verwijderen beplanting rond woning aan Skieppedykje en verouderde beplanting langs P2  

(januari 2021); 
 Grondverbetering groenstrook inclusief graven vijver (januari-maart 2021); 
 Aanbrengen beplanting langs P2 volgens tekening (februari-maart 2021); 
 Sloop achterste woning aan Skieppedykje (planning nog niet bekend). 

 

 
 
 

Digitale nieuwsbrief  

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digitaal en wilt u dat wel? Meld u dan aan via: 
communicatie@harlingen.nl.   
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