Nieuwsbrief Eiland parkeren – maart 2021
Er is veel gebeurd in het project Eiland parkeren. Daarom nemen we u graag mee in de laatste
ontwikkelingen.
Aankoop gronden
In maart 2021 heeft Gemeente Harlingen overeenstemming bereikt met de heer Drijfhout over de
aankoop van grond naast en achter zijn woning. Het betreft de grond welke hij tot voor kort zelf ook
in gebruik had voor het parkeren van auto’s. De twee woningen van de heer Drijfhout en de
vlindertuin zijn buiten de grondtransactie gebleven.
Er zijn ook afspraken gemaakt over de aankoop van de grond van de heer De Jong. Vooralsnog huren
we deze grond. De formele aankoop volgt later.
Vergunning P3
Het nieuwe terrein P3 (voormalige grond Drijfhout en De Jong) wordt in navolging van de afgelopen
jaren gebruikt voor parkeren. Inmiddels hebben we ook het huidige P2 (voormalige Witte Kas) in
bezit. In verhouding met vorige jaren, zal P3 daardoor minder vaak en minder intensief gebruikt
worden. Wel is het nodig om voor P3 opnieuw een tijdelijke vergunning voor het gebruik als
parkeerterrein te verlenen in afwachting van het bestemmingsplan. Deze tijdelijke vergunning wordt
voor vijf jaar verleend. Inmiddels is de vergunning aangevraagd en in de week van 22-26 maart
verleend. P2 is door vertraging in de werkzaamheden vermoedelijk nog niet in gebruik tijdens het
paasweekeinde. We maken in dat geval in genoemd weekeinde al even gebruik van P3.
In gebruikname P2
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de inrichting van P2 . Er wordt regenriool aangelegd,
parkeerapparatuur geplaatst en verlichting aangebracht. Vanwege de winterse week en uitloop van
werkzaamheden, wordt P2 naar verwachting in mei 2021 in gebruik genomen. Daarmee faciliteren
we 80% van de tijd het parkeren op P1 en P2.
1e bijeenkomst klankbordgroep
Inmiddels is de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep geweest en staat de tweede bijeenkomst
gepland. Naast het direct informeren willen we de klankbordgroep ook laten meedenken en
meepraten over de toekomstige inrichting. Hiervoor is een eerste opzet gemaakt van een
programma van eisen.
Komende werkzaamheden
Voor de komende tijd staan de volgende werkzaamheden op het programma:
- Plaatsing nieuwe parkeerapparatuur op P2 (april 2021);
- Inrichten P2, zoals aanbrengen verlichting, belijning, opruwen betonvloer en verbeteren
waterafvoer (januari - april 2021);
- Inrichten halteplaatsen pendeldienst P1 en P2 (maart - april 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).
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Broken Jug
Zoals u mogelijk al uit de pers heeft vernomen, plaatst de gemeente een kunstwerk op de westpunt
van het huidige langparkeerterrein P1. Het kunstwerk komt nabij de huidige voetgangersuitgang.
Hieronder ziet u een schets met de beoogde locatie. De precieze locatie wordt nog onderzocht. Het
kunstwerk op P1 gaat ten koste van een beperkt aantal parkeerplaatsen. Deze plekken compenseren
we op de overige terreinen.

Schets van mogelijke locatie kunstwerk bij P1

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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