Nieuwsbrief Westerzeedijk – Juni 2021
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:
• Boomplantactie Rick en burgemeester Sluiter
• Start bodemsanering recreatiepark
• Ontwerp van recreatiepark bijna ter inzage
• Start aanleg Balklandpark
• Ruimte voor Balklandpark
• Plaatsen algenschermen tegen algensmurrie
• Ontwerp-vergunning wandelpad ter inzage
• Even voorstellen: Ger Lindeman, omgevingsmanager

Boomplantactie Rick en burgemeester Sluiter
Op 21 april heeft Rick samen met burgemeester Sluiter een rode beukenboom geplant. De achtjarige Rick
van der Zee uit Harlingen vond het erg jammer dat er dit jaar door corona geen boomplantdag was. Hij
maakte een prachtige boomtekening en stuurde die met een brief naar burgemeester Roel Sluiter. In de
brief vroeg hij aan de burgemeester of er niet alsnog iets kon worden georganiseerd.
Als alternatief voor Rick's idee bedachten de wethouders van Harlingen in het geheim een plan. Namelijk
om ter gelegenheid van het afscheid van de burgemeester een boom te planten. Rick heeft de
bijbehorende plaquette met tekst bij de boom onthuld. Bijzonder is dat de boom precies op de locatie van
de middenstip van het oude voetbalveld van v.v. Harlingen is geplant. Het fraaie hekwerk om de boom te
beschermen is gemaakt door Lilian Fopma en Monique Wolff, mede initiatiefnemers van de Werkgroep
Balklandpark-Noord.

Rick van der Zee met zijn ouders en Burgemeester Sluiter na gedane werkzaamheden

Start bodemsanering recreatiepark
In tweede helft van juni start de bodemsanering in het gebied waar het recreatiepark Westerzeedijk
gepland staat. Delen van de bodem zijn vervuild en moeten worden gesaneerd. Dit betekent dat er in
het gebied de komende periode veel wordt gegraven en grond wordt afgevoerd. Grond die
uitgegraven wordt, blijft eerst op de locatie liggen. Daar wordt onderzocht hoe ernstig de vervuiling
is. Als de grond ernstig vervuild blijkt, wordt deze afgevoerd. De overgebleven grond wordt gebruikt
voor het aanleggen van de basis van het nieuwe Balklandpark.
Door deze werkzaamheden kan verkeersoverlast op de Westerzeedijk voorkomen. Ook bij het
Balklandpark (zie ook onder Start aanleg Balklandpark) kan sprake zijn van enige overlast. Mocht u
(extreme) overlast ervaren, neem dan contact op met aannemer Verhoeve Milieu en Water: Bram
Aalders – 06 22 48 16 70.

Ontwerp van recreatiepark bijna ter inzage
Het ontwerp voor het bestemmingplan voor het recreatiepark is behandeld door het college van
burgemeester en wethouders. De volgende stap is de behandeling in de gemeenteraad. Deze staat
gepland op 17 juni. Naar verwachting wordt dan besloten om het ontwerp vrij te geven voor de
formele bestemmingsplanprocedure. Het ontwerp wordt dan voor zes weken ter inzage gelegd.
Tijdens die periode kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp.

Impressies van het stedenbouwkundig ontwerp zijn te vinden op de website
https://westerzeedijk.zeelenbergarchitectuur.nl. Op de informatiepagina van de gemeente
en in de Harlinger Courant vindt u binnenkort een link naar het (digitale) ontwerpbestemmingsplan en informatie over hoe en gedurende welke periode u een zienswijze kunt
indienen.

Impressie te realiseren recreatiepark

Start aanleg Balklandpark
Gelijktijdig met de start van de bodemsanering van het recreatiepark, beginnen ook de
werkzaamheden voor het Balklandpark. De eerste werkzaamheden zorgen dat de aannemer in het
gebied aan de slag kan. Het gaat om:
• weghalen van hekwerken, struikgewas en enkele bomen;
• verplaatsen van een lichtmast;
• aanleggen van een dam voor een toegangspad;
• leggen van rijplaten om het gebied toegankelijk te maken voor vrachtwagens en machines.
Daarna wordt gestart met het aanvoeren van grond die nodig is om de basis voor het nieuwe park
aan te leggen. Dit staat gepland voor na de vakantieperiode (eind augustus/begin september 2021).
Over het definitieve plan (Definitief Ontwerp) ontvangt u later meer informatie. Met de Werkgroep
Balklandpark-Noord is overleg over de details van de aanleg van het noordelijke deel van het park.

Ruimte voor Balklandpark
Het Balklandpark wordt een park voor alle Harlingers met aandacht voor biodiversiteit en een
duurzame groene inrichting. Vanwege de slechte conditie van een aantal bomen, is het helaas nodig
om bomen te kappen. Een aantal bomen worden gekapt vanwege de estakkensterfte. Deze 23
bomen worden gekapt tijdens de aanlegwerkzaamheden. Een aantal andere bomen is in matige
conditie, maar kan in ieder geval voor de korte termijn blijven staan. Bomen die in goede conditie zijn
worden behouden. In het ontwerp voor het park zijn 122 nieuw te planten bomen opgenomen.
Verder wordt op een aantal plekken in het park de bestaande heesterbeplanting gerooid om meer
doorzichten en openheid te creëren. Onderstaand een impressie van hoe het park er in de toekomst
uit zal zien. Op de volgende pagina een kaart met daarop aangegeven de bestaande bomen, op korte
termijn te behouden en te rooien bomen en de nieuw te planten bomen. Deze kaart kan in sommige
details nog wijzigen.

Impressie toekomstige inrichting Balklandpark

Plaatsen algenschermen tegen algensmurrie
Vanuit het pilotproject WadNu plaatst Gemeente Harlingen algenschermen om de
algensmurrie op het strand tegen te gaan. De pilot start met vier drijvende schermen van elk
25 meter. Ze moeten voorkomen dat de algensmurrie kan aanspoelen op het strand. Als de
pilot het gewenste effect heeft, worden volgend jaar nog zes schermen toegevoegd.

De schermen worden opgehangen aan pontons en drijvers. Het ponton is dit jaar verlengd
van 50 naar 200 meter. Recreanten kunnen over het ponton de zee in lopen en bij vloed op
een unieke manier van de Waddenzee genieten. Vanwege de geldende RIVM maatregelen is
het ponton ook verbreed naar drie meter. Zo kunnen recreanten op het ponton de
anderhalve meter afstand houden.
Sport & spel en culturele activiteiten
Dit jaar gaat Gemeente Harlingen het strand extra promoten. Zo is het strand als punt
toegevoegd aan de Harlinger route van de MeAR Fryslân app. Deze app brengt met artificial
reality de historie van het strand en de Friese Badcultuur tot leven. Ook worden er deze
zomer allerlei activiteiten georganiseerd op het strand voor toeristen en inwoners van
Harlingen. Onder de noemer Zomer aan Zee zijn er elke woensdagmiddag en – avond
activiteiten in het teken van sport en bewegen. De vrijdagavonden staan bol van de culturele
activiteiten. Via de website van de gemeente en via Harlingen Welkom aan Zee.nl worden de
activiteiten gepromoot.
Ook staan er deze zomen twee containers op het strand. De sportcontrainer voor de
sportievelingen en een container waar bezoekers van het strand schepjes, beachtennis, en
frisbees, etc kunnen lenen.

Drijvende pier

Ontwerp-vergunning Wandelpad Westerzeedijk ter inzage
Een van de onderdelen van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk is de aanleg van een
wandelpad vanaf de Westerzeedijk naar Plan-Zuid en Byniastate. Dit wandelpad maakt
onderdeel uit van het groene ruimtelijk raamwerk van het gebied. Door bewoners en de
gemeenteraad is al vaker de wens geuit om meer rondjes te kunnen wandelen in Harlingen..

In het kader van een goede verbinding tussen het Westerzeedijkgebied en omliggende
wijken is het wandelpad een belangrijke toevoeging.
Omdat de aanleg van het pad niet past binnen de geldende bestemming moet een
omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking worden aangevraagd. De ontwerpomgevingsvergunning voorziet in de aanleg van een betonnen wandelpad vanaf de
Westerzeedijk naar de Willem de Zwijgerstraat (het rode deel in de kaart). Het pad loopt
vanaf de dijk ten noorden van de camping richting de Bolswardervaart. Via een
brugverbinding loopt het pad verder naar de N31. Na een deel dat langs de snelweg loopt
komt het pad uit op de Willem de Zwijgerstraat.
Mogelijk wordt het pad later via een onderdoorgang bij de N31 aangesloten op de wijk
Byniastate. Om dat mogelijk te maken worden nu ook voor het gedeelte tot de locatie van
de onderdoorgang (het blauwe deel) de benodigde vergunningen aangevraagd. Voor de
aansluiting met Byniastate (het gele deel) vragen we nu geen vergunning aan.
De ontwerp-omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken
liggen binnenkort ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De
Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Op de informatiepagina van de
gemeente en in de Harlinger Courant vindt u binnenkort een link naar de ontwerpvergunning en informatie over hoe en gedurende in welke periode u een zienswijze kunt
inienen.

Wandelpad Byniastate

Even voorstellen: Ger Lindeman
Deze nieuwbrief is een mooie gelegenheid om mijzelf
kort voor te stellen. Ik ben Ger Lindeman, (net) 50 jaar,
en woon in Hoogezand. Ik werk al ruim 20 jaar in
verschillende rollen in de ruimtelijke ordening. Van
adviseur en beleidsmedewerker tot
gemeentebestuurder.
Sinds half maart ben ik omgevingsmanager voor het
project Westerzeedijk. Wat houdt dat in? Ik onderhoud
alle contacten met iedereen die een belang heeft bij de
ontwikkeling van de Westerzeedijk. Van direct
omwonenden tot ondernemers en verenigingen. Van
individuele inwoners met een vraag tot de
Klankbordgroep die het college adviseert over de
ontwikkeling van het gebied.
Wanneer u een vraag heeft of iets anders kwijt wil over
de ontwikkeling van de Westerzeedijk hoor ik dat graag.
U kunt mij bereiken via g.lindeman@harlingen.nl

