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Introductie
Gemeente Harlingen wil de aanwonenden van de Harlingerstraatweg de kans geven 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
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 enquête spitst toe op twee grotere onderwerpen. Deze onderwerpen hebben een
belangrijke invloed op het uiteindelijke ontwerp van de parkeerterreinen. Zo is er gekeken
naar de behoefte van groen tegenover zonnepanelen en is er gekeken naar de mening van
de omlegging van de Ried. Ook is er ruimte gegeven aan de omwonenden om zelf
ontwerpen aan te geven die voor hen van belang zijn.
Voor de online enquête is er gebruik gemaakt van google forms. De enquête bestaat uit vier
vragen. In totaal is de enquête 11 keer ingevuld.
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Resultaten
Hieronder worden de vier vragen uitgewerkt. Eerst wordt de vraag weergegeven met
daaronder de resultaten op die vraag. Daarna worden de resultaten kort samengevat.
Vraag 1

Resultaten vraag 1

Samenvatting vraag 1
Van de 11 deelnemers geven 7 aan dat een ontwerp met een groene inrichting hun voorkeur
geniet. Het ontwerp met zonnepanelen heeft bij 4 deelnemers de voorkeur. Het merendeel
van de deelnemers geeft aan dat ze liever een groene inrichting hebben.
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Vraag 1B

Resultaten vraag 1B
De resultaten worden uitgesplist over groen, zonnepanelen en gecombineerd. In die
categorie wordt er ook een onderscheidt gemaakt tussen voor en tegen.
Groen
Voor:
 Dit sluit meer aan op de groenstrook achter de huizen en geeft een natuurlijker
uitstraling. Anders geeft het een gevoel van een industrie terrein en ik denk dat
niemand daarop wil wonen
 Zoals ik al in mails aan hr. Runia meldde, wordt er door de parkeerterreinen veel
groen weggenomen. Niet goed voor de fauna. Het zicht op auto's moet ook zoveel
mogelijk ontnomen worden en dat op het industrieterrein erachter. Graag
bomenaanplant aan de industriehavenkant. Er is door Jan Drijfhout erg veel gekapt.
 Een groene zone om het parkeer terrein is belangrijk voor het aangezicht en dan
hoeft groen op het terrein zelf niet.
Tegen:
N.V.T
Zonnepanelen
Voor:





Mits goed geïntegreerd in de omgeving, kan het een mooie optie zijn.
levert een bijdrage aan duurzame energie is minder rommelig beeld dan auto's
Een dergelijk terrein is zeer geschikt voor zonnepanelen.
Bijna niemand wil zonnepanelen voor zijn deur, maar elke gemeente moet wel
plekken ervoor vrij maken. Als je ze hier plaatst heeft bijna niemand er last van en
liggen ze ook niet in het zicht.

Tegen:
 Ik denk dat zonnepanelen veel schittering geven (verblinden).en niet in deze
omgeving passen
Gecombineerd
Voor:
 Groene inrichting is voor het zicht aantrekkelijker dan een terrein vol zonnepanelen.
Gebruik van zonnepanelen sta ik positief tegenover maar niet een terrein vol
 Ik vind inpassen in de omgeving door middel van groen het belangrijkst maar ben
zeker ook voorstander van een beperkt aantal zonnepanelen.
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Bij een omgeving waar mensen wonen, is een groene omgeving van groot belang. Dat
wil niet zeggen dat zonnepanelen niet kunnen, maar dan wel goed ingepast in de
omgeving, zodat het toch een groene aanblik geeft.
Tegen:
N.V.T
Samenvatting vraag 1B
3 meningen gaan over groen, 5 meningen gaan over zonnepanelen en 3 meningen zijn
gecombineerd. Bij groen zijn er geen meningen tegen. Bij groen geeft iedereen ook aan dat
ze eigenlijk niet naar een plek willen kijken waar veel auto´s staan en een gevoel van
industrie geven. Bij zonnepanelen zijn van de 5 meningen, 1 mening tegen. Het
tegenargument is dat er schitteringen zijn waardoor eventueel hinder ondervonden wordt.
Bij zonnepanelen zien mensen wel veel kansen. Bij gecombineerd zijn de meningen positief
tegenover groen en zonnepanelen. De meningen spreken echter wel dat een gecombineerd
gebruik hun voorkeur geniet.
Iedereen is het eens met groen. Over het algemeen zijn de meningen gunstig over
zonnepanelen, mits deze goed worden ingepast in de omgeving.
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Vraag 2

Resultaten vraag 2
 Zeer creatief bedacht! Op deze manier worden P2 en P3 aan elkaar vast gemaakt,
zonder een scheiding van de Ried en is daar geen brug nodig. Overigens is op deze
tekening geen plaats meer voor de trailerhelling, daarom is het beter om de eerste
bocht naar rechts voorbij de huidige trailerhelling te maken. Er is geen andere
trailerhelling in Harlingen.
 Prima
 Prima! Goede oplossing
 Niet goed, het waterpeil in de Ried (boezem ) staat veel hoger dan het peil in de
polder, waardoor het hele terrein veel natter wordt.
 Perfect
 Mits financieel en technisch haalbaar kan het een mooie oplossing zijn.
 Geen probleem
 Het valt op dat (de nieuwe) trailerhelling is verdwenen, als de oude (van dhr
Drijfhout) blijft bestaan (en wordt opgeknapt) vind ik het prima als de Ried wordt
verlegd
 Prima, voor het aanleggen van de aanrijroute naar de parkeerterreinen een voordeel
 Geeft voor mij geen voor- en/of nadelen.
 Geweldig idee om zo het parkeerverkeer aan de Zuidwalkant te leiden. En: de Ried
sluit dan mooi aan bij de Tuinen van Zorg en Vlijt.
Samenvatting vraag 2
10 van de 11 meningen zijn positief over het ontwerp. Echter is er bezorgdheid over het
waterpeil. Ook zijn er zorgen over trailerhelling.
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Vraag 3

Resultaten vraag 3

Samenvatting vraag 3
Het grootste deel geeft aan dat groen een belangrijk thema is. Ook is het thema
zonnepanelen belangrijk. Daarnaast worden er verschillende thema´s omtrent verkeer
aangegeven.
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Conclusie enquête
Het thema groen is een belangrijk thema. Ook zien mensen kansen in zonnepanelen, maar
dan moeten deze goed geïntegreerd worden in de omgeving. Ook zien mensen de omlegging
van de Ried als een mooi ontwerp. Echter is er wel de vraag wat er gebeurd met de
trailerhelling. Tot slot geven mensen, naast groen en zonnepanelen, ook aan dat thema´s
zoals verkeer belangrijk zijn.
Opvallend is wel dat mensen aangeven dat groen belangrijk is, maar niet negatief staan
tegenover zonnepanelen.

9

