GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
WOENSDAG 16 MAART 2022

VERKIEZINGS
KRANT

De lijsttrekkers vlnr Ankie Hoendervoogt (HOOP), Erik de Groot (Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)), Antoinette Berkouwer (GROENLINKS),
Hendrik Sijtsma (CDA), Paul Schoute (VVD), Marga Liefting (ChristenUnie), Belinda Holwerda (Harlinger Belang), Richtje Allersma (D66).
Op de foto ontbreken Wim Wildeboer (WAD’N PARTIJ Harlingen) en Baukje Griek-Willems (JEZUS LEEFT). De foto op de poster van
Marga Liefting is overigens coronaproof gefotoshopt. 
(Foto: Joachim de Ruijter)
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ChristenUnie

Jezus leeft

Kandidatenlijsten

Voorwoord
Beste inwoners van Harlingen,
Wijnaldum en Midlum,

Op 16 maart kunnen volwassenen vanaf 18 jaar
hun stem uitbrengen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen. Via deze verkiezingskrant krijgt u
allerhande praktische informatie over waar en
hoe u kunt stemmen. Ook presenteren alle deelnemende politieke partijen zich in de krant. Zo
hebt u een handig overzicht om de verschillen en
overeenkomsten snel te kunnen bekijken.
Door uw stem uit te brengen kiest u welke personen en partijen er de komende vier jaar in
de gemeenteraad van Harlingen komen. Maak
gebruik van uw grondrecht om te stemmen!
Want u oefent zo direct invloed uit op wat zaken die u belangrijk vindt en welke keuzes er
worden gemaakt. Het loont wellicht de moeite om vooraf de partijprogramma’s en websites

van de politieke partijen te bekijken. Dit kan via
www.harlingen.nl/politieke-partijen.

Coronamaatregelen

Er zijn veel maatregelen getroffen om ervoor te
zorgen dat iedereen veilig kan stemmen. Ieder
stembureau is zo ingericht dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Ook worden
er schermen geplaatst tussen stembureauleden
en kiezers en zijn er diverse beschermingsmiddelen en desinfectiemiddelen beschikbaar.
Laat uw stem niet verloren gaan en stem op 16
maart!
Met vriendelijke groet,
Ina Sjerps
Burgemeester

maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart

Verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente Harlingen

Woensdag 16 maart 2022 kunt u uw stem uitbrengen voor de
verkiezing van de leden van de Harlinger gemeenteraad. U kunt
binnen de grenzen van de gemeente in een willekeurig stembureau uw stem uitbrengen. Tenzij het, vanwege de Tijdelijke wet
verkiezingen Covid-19, gaat om een stembureau met beperkte
toegang. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij
u in de buurt. Let op! Dit kan tot één dag voor de dag van stemming nog wijzigen. Houd daarom de website van de gemeente
(www.harlingen.nl/verkiezingen) goed in de gaten.

Vervroegd stemmen

U heeft de mogelijkheid om
op maandag 14 maart 2022 en
dinsdag 15 maart 2022 eerder
uw stem uit te brengen. Dit kan
alleen in de stembureaus Parkeerplein Stadhuis en MFC Het
Vierkant.

Stemmen met
een stempas én
identiteitsbewijs

Als u gaat stemmen moet u
naast uw stempas een geldig
identiteitsbewijs
meenemen.
Dat kan zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of ander EU-land. Voor
deze verkiezing geldt dat het
identiteitsdocument maximaal
5 jaar verlopen mag zijn. U kunt
zich ook identificeren met een
verblijfsdocument. LET OP:
zonder identiteitsbewijs mag u
niet stemmen.
Om te kunnen stemmen heeft
u een stempas ontvangen. De
stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem
niet uitbrengen. Het is daarom
van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.
Raakt u uw stempas kwijt, vraag
dan persoonlijk een vervangende stempas aan. Dit kan
schriftelijk of mondeling bij de
gemeente Harlingen (Groenlandsvaarder, Voorstraat 35,
Harlingen) bij het KCC tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022
17.00 uur. Vindt u alsnog uw
‘oude’ stempas terug, dan kunt u
daarmee niet stemmen. Dat kan
alleen met de nieuwe stempas.
Neem bij het stemmen naast
uw stempas ook een geldig
identiteitsbewijs mee. U bent

verplicht deze te tonen aan de
voorzitter van het stembureau.

Voordat u gaat
stemmen

Heeft u klachten die passen
bij het coronavirus? Blijf dan
thuis en laat u direct testen. Iemand anders kan voor u gaan
stemmen. Die persoon kunt u
machtigen. Dat kan door de
achterkant van uw stempas in
te vullen. Geef dan uw stempas
en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die
voor u gaat stemmen. Zie ook
hieronder de informatie over
stemmen bij volmacht/iemand
anders gaat voor u stemmen.

In het stembureau

Komt u stemmen in het stembureau? Geef elkaar dan de
ruimte. De gemeente richt de
stembureaus zo in dat het mogelijk is voor kiezers om onderling afstand te houden.

Stemmen bij volmacht
/ iemand anders gaat
voor u stemmen

Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid om
zelf uw stem uit te brengen, vraag
dan iemand anders uw stem uit
te brengen via een volmacht. Op
de achterzijde van uw stempas
vult u de naam in van degene
(gemachtigde) die voor u gaat
stemmen. De gemachtigde kan
iedereen zijn die in de gemeente Harlingen woont en ook een
stempas heeft ontvangen voor
deze verkiezing. Belangrijk is
dat de gemachtigde niet meer
dan twee machtigingen heeft
aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de
eigen stem uitbrengt. Het geven



van de machtiging kan tot en
met de dag van de stemming
zelf. De kiezer die voor u gaat
stemmen moet ook een kopie
van een geldig identiteitsbewijs
van u aan de voorzitter tonen.
Voor deze verkiezing geldt dat
dit identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
U kunt ook schriftelijk een volmacht aanvragen bij de gemeente Harlingen (Groenlandsvaarder, Voorstraat 35, Harlingen)
bij het KCC tot uiterlijk vrijdag
11 maart 2022 17.00 uur. De gemachtigde ontvangt daarna het
volmachtbewijs en hoeft in dat
geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te
laten zien.

Informatie

Bij het KCC van de gemeente
Harlingen kunt u alle informatie
verkrijgen met betrekking tot de
verkiezingen. Het KCC is alleen
op afspraak te bereiken. Zie hiervoor onze website: www.harlingen.nl/afspraak-maken. De gemeente is telefonisch bereikbaar
onder nummer 14 0517. Het
e-mailadres is verkiezingen@
harlingen.nl. Informatie over de
verkiezingen kunt u ook vinden
op de website van de gemeente:
www.harlingen.nl/verkiezingen.
Stemmen met een stembiljet
U stemt door het witte stipje
geplaatst voor de kandidaat van
uw keuze rood te maken.
Heeft u op het stembiljet meer
witte stipjes rood gemaakt of
bijvoegingen (tekst of tekeningen) geplaatst waardoor u kunt
worden geïdentificeerd, dan
wordt het stembiljet ongeldig.
Als u zich bij het invullen heeft
vergist, geeft u het stembiljet aan
de voorzitter terug en vraagt u
een nieuw stembiljet. De voor-

Colofon

van 7.30
tot
21.00 uur

Waar kunt u stemmen?

Hieronder vindt u een overzicht
van de stembureaus. Deze zijn
geopend op woensdag 16 maart
van 7.30 uur tot 21.00 uur. LET OP:
het stembureau Stationsrestauratie
Harlingen is geopend van 7.00 uur tot 15.00 uur.
De stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Op het stembureau in het MFC het Vierkant is er voor
blinden en slechtzienden een soundbox en stemmal
aanwezig. Deze hulpmiddelen kunnen gebruikt worden om
het stemmen toegankelijker te maken.
Geopend op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart

 Parkeerplein Stadhuis

Noorderhaven 86, Harlingen

 MFC Het Vierkant

Johan van Oldenbarneveltstraat 2, Harlingen

Geopend op woensdag 16 maart

 Grote Kerk

Kerkpad 3, Harlingen

 Scholengemeenschap Simon Vestdijk

Koningin Julianastraat 3 (zij-ingang), Harlingen

 CBS Prins Johan Friso

Grettingalaan 43, Harlingen

 Dorpshuis De Spil

Hopmansweg 7, Midlum

 Stedelijke Muziekvereniging Harlingen
Hoogstraat 55, Harlingen

 ZMVV Zeerobben

Achlumerdijk 6, Harlingen

 Dorpshuis de Bijekoer

S. Schaafstrapaed 1, Wijnaldum

 Gymzaal OBS Noorderlicht

F. Domela Nieuwenhuisstraat 81, Harlingen

 Stationsrestauratie Harlingen

Stationsweg 6, Harlingen (openingstijden 7.00-15.00 uur)

zitter geeft u eenmaal een nieuw
stembiljet.
Na het invullen vouwt u het
stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet
u het stembiljet in de stembus.
U stemt blanco door geen wit

De verkiezingskrant voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart 2022 is een uitgave van de Gemeente Harlingen en wordt
huis-aan-huis verspreid in Harlingen, Midlum en Wijnaldum.

stipje rood te maken en niet op
het stembiljet te schrijven of te
tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het
in de stembus. Schrijft u toch op
het stembiljet, dan stemt u niet
blanco maar geldt uw stem als
ongeldig.

Vormgeving en druk: Flevodruk Harlingen BV
Fotografie: Joachim de Ruijter
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel
van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of
op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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STAP

1

Wat gebeurt er op
het stembureau?
Stap 1: u meldt zich bij de voorzitter van het stembureau

Wanneer u bij het stembureau van uw keuze komt, moet u eerst uw stempas en
identiteitsbewijs overhandigen. Dit doet u aan de voorzitter van het stembureau. Hij
controleert of u daadwerkelijk mag stemmen. Hierbij kijkt hij of uw identiteitsbewijs
niet langer dan 5 jaar is verlopen. Ook kijkt hij of u de juiste stempas bij u heeft.

I.D.

Wanneer alles akkoord is, ontvangt u het stembiljet.

Stap 2: u brengt uw stem uit in het stemhokje

U gaat met uw stembiljet in het stemhokje staan. U krijgt een rood potloodje van
het stembureaulid waarmee u op het stembiljet één wit stipje rood maakt.
Uw stembiljet wordt ongeldig wanneer u meerdere stipjes rood maakt. Ook mag
u niet op het formulier schrijven of tekenen. U mag eenmaal een nieuw formulier
opvragen bij de voorzitter van het stembureau.

STAP

2

Wilt u een blanco stem uitbrengen, zorg er dan voor dat u niets op het formulier
aangeeft. Anders wordt uw formulier ongeldig verklaard.

Stap 3: u doet het stembiljet in de stembus

Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat uw keuze niet zichtbaar is.
Vervolgens doet u het stembiljet in de stembus.

Agenda
 Maandag 14 maart 2022
verkiezingsdag 1

ST
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 Maandag 14 maart 2022

groot lijsttrekkersdebat verzorgd door Omroep RSH en live te volgen via
www.omroeprsh.nl en www.harlingen.nl aanvang 20.00 uur.

 Dinsdag 15 maart 2022
verkiezingsdag 2

STAP
STE
MB
IL JE
T
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 Woensdag 16 maart 2022
verkiezingsdag 3

 Woensdag 16 maart 2022

uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen, live te volgen via
www.omroeprsh.nl en www.harlingen.nl aanvang 21.00 uur.

 Maandag 21 maart 2022

vaststelling uitslag gemeenteraadsverkiezingen Harlingen, aanvang 10.00 uur.
Live te volgen via www.harlingen.nl

 Dinsdag 29 maart 2022

afscheid van de zittende raadsleden, aanvang 19.30 uur, live te volgen via
www.harlingen.nl

 Woensdag 30 maart 2022

installatie nieuwe gemeenteraad Harlingen, aanvang 29.30 uur, live te volgen
via www.harlingen.nl

 Woensdag 20 april 2022

eerste raadscommissie, aanvang 19.30 uur, live te volgen via www.harlingen.nl

 Woensdag 11 mei 2022

eerste raadsvergadering, aanvang 19.30 uur, live te volgen via www.harlingen.nl

4

VERKIEZINGSKRANT GEMEENTE HARLINGEN

Samen verder voor Harlingen
Hewwe jou dat nou oek altied. Dast een Singelsje om gaast en
vervult bist van trots. Sun mooie stad hewwe, en sukke mooie
dorpen. Daar gaat toch ieder hart sneller van kloppen. Een stoere gemeente, waar de golven an spanen slaan oppe diek. Een
zelfstandige gemeente, waar we vaak teugen de stroom inroeie,
maar dat wel tegare doen. Waar we mekaar kenne, dur voor mekaar binne, in sewel onze stad as oek in onze prachtige dorpen.
An die gemeente wille wij as de PvdA de kommende vier jaar
verder werke. Want hoewel ut goed gaat met Harlingen, gaat ut
wat ons betreft nog niet goed genoeg met alle Harlingers.

Woningmarkt

Een dak boven je hoofd is van
levensbelang. Te vaak kunnenjongeren geen plekvinden
omdat ze worden overboden,
of omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn. Voor een
rechtvaardige volkshuisvesting
moeten we ons meer met de woningproblematiek bezighouden.
Woningen zijn om te wonen,
geen beleggingsobject. Het aantal sociale en starterswoningen
moet omhoog waarbij het van
groot belang is dat er ruimte
komt voor de combinatie van
wonen en zorg. Door onze inzet
komt er een breed aanbod aan
woningen op het Spaansenterrein. Ook vinden we dat onze
dorpen naar aard en schaal bij
mogen bouwen.

Toerisme en recreatie

Harlingen is de parel aan het
Wad. Onze stad heeft toeristen
al veel te bieden met de historische Bruine Vloot, onze prachtige monumentale binnenstad
en het Werelderfgoed Wadden-

zee. Daarom zetten we vol in
op het verder ontwikkelen van
de Willemshaven en Westerzeedijk, het aanpakken van de
parkeeroverlast in de binnenstad en de realisatie van het zeezwembad. Goed voor de toerist,
maar vooral voor onze eigen inwoners.
We hopen dat we weer een bruisende tijd tegemoet gaan met
onze vele evenementen. Deze
blijven wij altijd ondersteunen
waar we dat kunnen, van Visserijdagen en nieuwe cultuurinitiatieven tot het Straatfestival.

Duurzaamheid

Betaalbare duurzaamheid is een
van onze lokale kernwaarden.
Voor iedereen, maar vooral
onze jonge seunen, moeten we
een leefbare wereld achterlaten.
De rekening moet eerlijk verdeeld worden en niet alleen bij
bewoners komen te liggen.
De Bouwvereniging geeft het
goede voorbeeld. Veel woningen



zijn voorzien van zonnepanelen
en worden verduurzaamd. Wij
als gemeente moeten die voorbeeldfunctie ook oppakken.
Zonnepanelen op onze parkeerterreinen en daken in plaats van
op de grond, inwoners helpen
hun woning te isoleren en circulariteit een centrale plek geven
in het beleid. Samen en betaalbaar op weg naar een duurzame
gemeente en samenleving.

Groenvoorziening/
Openbare Ruimte

Of je nu in Harlingen, Midlum
of Wijnaldum woont: je wilt leven in een omgeving waar je je
thuis voelt, die veilig is en waar
voldoende groen en goede voorzieningen aanwezig zijn. Met de
aanleg van het Balklandpark is
er een nieuwe groene long aan
Harlingen toegevoegd waar inwoners kunnen wandelen, recreëren en sporten. We willen
op meer plekken een aantrekkelijke, toegankelijke openbare ruimte. Extra aandacht is er
voor het Oosterpark. Dat willen
we samen met de bewoners inrichten en maken we beter bereikbaar met een nieuwe buslijn. Belangrijk punt is hierbij
veiligheid op straat. Extra verlichting waar nodig en uitzetten
waar het kan.

Jeugd

Vaak zien we dat jongeren geen
plek kunnen vinden. We wil-

len dat er meer betaalbare woningen komen voor jongeren.
Daarom onze blijdschap met de
oplossing van het Spaansendossier. De PvdA heeft het initiatief
genomen voor Opgroeien in
Harlingen waarmee we jongeren stimuleren om hun talenten
te ontwikkelen en gezond op te
groeien. Ook moeten jongeren
een grotere stem krijgen door
hun ideeën te gebruiken bij
sport, cultuur of de inrichting
van onze gemeente. Daarnaast
ondersteunen we onze scholen
zodat alle jongeren de kansen
krijgen die ze verdienen.

Ouderen

We willen ons in de komende jaren actief inzetten op het stimuleren van sporten en bewegen
waarbij we vooral kijken naar
de leeftijdsgroep 45 - 65 jaar.
We besteden meer aandacht aan
het versterken van netwerken,
voor ouderen en alleenstaanden
zodat niemand uitgesloten is.
We willen daarom in de wijken
meer ruimte geven voor ontmoeting met Harlinger Huuskamers. We staan voor een toegankelijk zorgaanbod in onze
gemeente en doen er alles aan
om dit te behouden. Een goed
toegankelijke woning en omgeving is voor ouderen belangrijk.
We willen daarom levensloopbestendig bouwen en zijn blij
met de nieuwbouw van Almenum.

Wonen is een grondrecht.
We bouwen voor iedereen
en pakken huisjesmelkers
aan. Betaalbare huizen
voor ouderen en jongeren,
in stad en dorpen!
Werken loont te vaak nog
niet. We stimuleren banen
die een goed loon bieden
en waar nodig begeleiden
we mensen naar waardevol werk.
Welzijn Zorg moet dichtbij de mensen in de wijken
en dorpen aanwezig zijn.
Zichtbaar, laagdrempelig
en toegankelijk. Pro-actief
ondersteunen we netwerken en zorggeld blijft
zorggeld.
Cultuur zorgt voor
verbinding en levendigheid. Met onze nieuwe
cultuurvisie, gemaakt met
inwoners, willen we meer
tijd en geld investeren in
cultureel Harlingen.
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De kracht van de samenleving
Het CDA Harlingen is een Christendemocratische brede volkspartij die midden in de samenleving staat. Lokaal verankerd in
steden en dorpen. Geworteld in alle lagen van de bevolking. Iedereen hoort er bij en doet er toe. Wij willen er zijn voor iedereen:
Het gezin, de familie, alleenstaanden, bedrijfsleven, werknemers,
jong en oud. Niemand sluiten wij uit. Dat is het mens- en maatschappijbeeld van het CDA, het vertrouwen dat mensen samen
veel tot stand kunnen brengen en naar elkaar om willen zien. De
C staat voor waarden die we allemaal belangrijk vinden, het staat
niet alleen voor christelijk. Waarden die door de geschiedenis
diep verankerd zijn in onze cultuur en ook in onze gemeente.

Woningmarkt

Er is behoefte aan kwalitatief
goede woningen/appartementen voor jongeren en alleenstaanden met of zonder kinderen. Voor deze doelgroep
gaan we aan de slag om in hun
woonwensen te voorzien. Om
woningen betaalbaar te houden worden er meer appartementen gebouwd. Meerdere
bouwlagen en flexibele bouwhoogtes zijn bespreekbaar als
het past binnen het stadsbeeld.
Kleinschalige zorginitiatieven
waar mensen voor elkaar zorgen worden gestimuleerd. Denk
daarbij aan beschermd wonen,
ruimte voor mantelzorg en levensloopbestendig bouwen. Bij
sociale koopwoningen geldt altijd een anti-speculatiebeding.
Met zelfbewoningsplicht en
een anti-speculatiebeding voor
goedkope koopwoningen en te
verkopen huurwoningen, wordt
handelen daarin minder aantrekkelijk gemaakt. Vanwege
leefbaarheid is verkoop van woningen in de binnenstad voor
recreatieve doeleinden niet
meer toegestaan.

Toerisme en recreatie

Ruimte voor dagrecreatieactiviteiten in het Westerzeedijkgebied en de Willemshaven is
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belangrijk voor onze eigen bewoners en bezoekers. Aanvullend op het zeezwemmen komt
er een binnendijkse zwemfaciliteit in het Westerzeedijkgebied
zoals in de Kleine Wielen in
Leeuwarden. Het strand blijft
aantrekkelijk voor dagrecreatie
voor inwoners en toeristen. Het
CDA constateert dat het toerisme in de binnenstad van Harlingen toeneemt. Met daarbij
de positieve ontwikkeling voor
winkels en horeca. De uitstraling van de Voorstraat komt in
strijd met deze positieve trend.
Een plan voor verbetering wordt
samen met ondernemers en bewoners ontwikkeld. Een vorm
van autoluwheid hoeft daarbij
niet te worden uitgesloten. Recreatieve fiets- en wandelroutes
worden uitgebreid. Denk daarbij aan een wandelpad ‘rondsje om Midlum’ door het bos.
Of een recreatief fietspad door
het land van Wijnaldum naar
Pietersbierum. De historische
Bruine Vloot hoort bij Harlingen en wordt zo goed mogelijk
ondersteund en gefaciliteerd.
Spijkerstad, speelweek voor kinderen van de basisschool, krijgt
een vaste locatie.

Duurzaamheid

Niemand wordt voor 2030 in

dorpen of wijken verplicht van
het gas afgesloten. Voor uitstootvermindering van broeikasgassen, wordt ingezet op individuele oplossingen zoals isoleren,
vervanging van cv-ketels door
hybride warmtepompen en
elektrische oplossingen, zoals
inductie-koken en verwarming.
Deze oplossingen moeten haalbaar en betaalbaar zijn, o.a. met
overheidssubsidies.
Klimaatmaatregelen zoals meer openwaterberging, groene daken, meer
openbaar groen, “tegel eruit en
boompje erin”, geveltuintjes,
biodiversiteit in bermen worden
gestimuleerd. Belangrijk bij dat
laatste is een goede samenwerking met agrariërs en inwoners.
Het CDA zet in op natuureducatie voor de kinderen van het
basisonderwijs in de vorm van
een schooltuin. De leerlingen
tuinieren onder begeleiding van
een schooltuin docent. Voor elk
als Harlinger geboren kind gaan
we een boom planten.

Groenvoorziening en
Openbare Ruimte

Met goed beheer moet de openbare ruimte veilig en aantrekkelijk blijven. Onkruid op verhardingen moet sneller worden
aangepakt. Het CDA ondersteunt de slogan “Harlingen de
Schoonste Stad aan het Wad”
om zwerfafval te minimaliseren. Groen in de stad verbetert
het milieu, zorgt voor biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging,
dempt geluidshinder en verkoelt
in warme periodes. Samen met
buurtbewoners worden initiatieven onderzocht om meer groen
en bomen te realiseren. De Ludingaweg is de enige belangrijke

ontsluiting van Harlingen zonder een fietspad. De veiligheid
van fietsers, schoolgaande jeugd
en recreatieve wandelaars neemt
fors toe met een fietspad.

Jeugd

Geen bezuinigingen op jongerenwerk. Goed lokaal jeugdbeleid voorkomt veel sociale
problemen in de toekomst. De
focus bij de jeugdzorg ligt op
preventie en het eerder signaleren en aanpakken van hulpvragen. Zoals bij problemen bij
kinderen in gebroken gezinnen.
Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan sport en cultuur.
Niemand mag zich buitengesloten voelen om wat voor reden
dan ook. Het CDA wil inzetten
op een “openbare” survivalbaan
in de gemeente Harlingen.

Ouderen

Voorkomen wordt dat mensen,
oud en jong, ongeacht beperkin-

HARLINGEN

Midlum Wijnaldum
gen, geen toegang kunnen krijgen tot onze sportvoorzieningen. Sport en beweging is niet
alleen iets voor jongeren maar
zeker ook voor ouderen, liefst
een leven lang. Het aanbieden
van laagdrempelige sport- en
bewegingsactiviteiten worden
gestimuleerd. Ook cultuur is
belangrijk voor ouderen. Een
volwassenenfonds wordt ingezet
ter ondersteuning van toegankelijkheid voor sport en cultuur.
Er moeten voldoende woningen
zijn waarin wonen en zorg wordt
gecombineerd, zodat ouderen
langer thuis kunnen blijven
wonen. Mensen met dementie
draaien zo lang mogelijk mee in
de maatschappij.

CDA wil dat burgers gehoord worden. Burgerinitiatieven
vanuit gemeenschap, het “recht om uit te dagen”, mensen uit
stad en dorpen willen meer directe invloed, duidelijkheid en
openheid.
De mens staat centraal bij het CDA. Eenzaamheid en
armoede worden aangepakt. Op jongerenwerk geen bezuinigingen. Betaald werk is de beste vorm naar sociale zekerheid.
Mensen blijven een leven lang bewegen.
My home is my castle. Meer bouwlocaties in dorpen en in
de stad. Meer betaalbare koop- en huurwoningen en appartementen voor jongeren, ouderen en alleenstaanden.
Het CDA let op de centen. Gemeentelijke belastingen zijn in
Harlingen het laagst in Friesland. Geldt alleen voor inwoners,
niet voor bedrijven. Het CDA wil dat wat rechter trekken. De
lasten voor burgers blijven wel het laagst in Friesland.
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Wij willen een gemeentebestuur
van deze tijd!
Dit is onze kernboodschap. We leven in moeilijke tijden. De
kosten voor inwoners en ondernemers vliegen de pan uit, alles
wordt duurder. Wat dreigt: toenemende armoede. Dit stadsbestuur? Het luistert niet naar de inwoners, het voert zijn eigen
agenda uit en drukt door: meer projecten en extra uitgaven zonder duidelijk nut, meer bureaucratie en een ambtelijk apparaat
dat slecht functioneert voor inwoners en ondernemers. En veel
‘geheime’ deals. Dat moet anders. Lokaal bestuur heeft beperkte
zeggenschap over de almaar stijgende kosten. Maar in onzekere
tijden: wees voorzichtig met je uitgaven en leg financiële buffers
aan om tegenslagen op te vangen. En dat gaan wij doen. Verder
geven wij de inwoners meer directe invloed door: de inspraak
vast te leggen, serieus werk te maken van burgerparticipatie en
van volksraadpleging (via de referendum verordening).

Samen leven,
wonen en werk

Mensen die echt hulp behoeven
moeten deze ook krijgen; dus
maximaal inzetten op armoedebestrijding en uit de bijstand
halen. De voedselbank in onze
gemeente verdient structurele
ondersteuning. Armoede leidt
tot verloedering. Werkgelegenheid en economische weerbaarheid zijn noodzakelijk!
We koesteren de werkgelegenheid in de industrie, visserij en
de toeristisch recreatieve sector.
Het havenbedrijf is verzelfstandigd en ontplooit zich verder. Er
zijn veelbelovende ontwikkelingen in Harlingen. Die moeten
veel sneller. De gemeente moet
haar regierol veel voortvarender oppakken. Een echt functi-

handhaving zijn van groot belang. Er zijn klachten over het
gebrek hieraan en waar is de
politie op straat. Achterstallig
onderhoud. Nog steeds berichten van inwoners die hinder ondervinden of zich ergeren aan
achterstallig onderhoud m.b.t.
bestrating en groenvoorziening.
Met name in de Oosterparkwijk
is dat niet voor elkaar.

Zorg en het sociaal
domein

We volgen de bouwactiviteiten in de stad. Er is een goede
mix voor alle doelgroepen. Let
op: ook jonge inwoners moeten
aan woningen komen, evenals
huurders die niet voor een sociale huurwoning in aanmerking
komen. We hebben daarvoor
extra aandacht, evenals voor
geschikte huisvesting van onze
ouderen.

Dit college heeft al jaren geen
grip op de ontwikkeling van de
kosten van Jeugdzorg, WMO en
Beschermd Wonen. Het lukt al
jaren niet om tot een positief
resultaat te kome n. Wij willen
onafhankelijk onderzoek naar
eventueel uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling. Het
Zorgplein Harlingen: wij zijn
alert op verschraling van het
zorgaanbod in Harlingen. Wij
willen dat inwoners van onze
gemeente zorg dicht bij huis
kunnen vinden. En voor onze
ouderen is dit extra belangrijk.

Verkeer en onderhoud
openbare ruimte

Cultuur,
Sport en Recreatie

onerend ‘ondernemersloket’ is
broodnodig.

Volkshuisvesting

Bereikbaarheid van en leefbaarheid in stad en dorpen zijn essentieel. Belangrijk is een goed
evenwicht tussen alle bewoners en gebruikers. Toezicht en



Het Entrepotgebouw als cultureel centrum heeft onze steun,
mede ter vervanging van Trebol. Andere, particuliere initiatieven worden aangemoedigd.

Spelen, sporten en bewegen: we
stimuleren de komende vier jaren initiatieven en activiteiten
op deze gebieden. Belangrijk
hierbij: verenigingen versterken de gewenste sociale cohesie.
Dus, ‘Meer recreatie voor jeugd,
volwassenen’ moet. Wij steunen
de vragen van ouders om meer
speelfaciliteiten voor jonge kinderen. Ook ondersteunen wij de
verschillende dorpsactiviteiten
in Midlum en Wijnaldum.

Eigentijds bestuur met
betere service

Onze gemeente heeft een groot
personeel- en organisatieprobleem. Inwoners ervaren een
groot gebrek aan medewerking
van de ambtelijke organisatie.
Zorgwekkend: ziekteverzuim
onder jonge ambtenaren, extreem hoge externe inhuur van
medewerkers. Wij willen een
doorlichting van de personele
organisatie. Het organogram
van de gemeentelijke organisatie op de website moet zo duidelijk zijn, dat inwoners direct
met juiste ambtenaar kunnen
communiceren.

Sterker inzetten op samen
leven, wonen en werken.
Koesteren werkgelegenheid, bestrijding armoede,
meer recreatie en activiteiten voor jeugd en volwassenen.
In een vitale (binnen)stad:
een gezellige, levendige en
goed toegankelijke (binnen)stad. Het gaat hier om
een goed evenwicht tussen
verkeer, woongenot en
winkelen.
Versterking van de lokale
democratie door ondersteuning van burgerinitiatieven en het actiever
gebruik van referenda.
(Startende) ondernemers
meer invloed toekennen
in de ontwikkeling van
(bedrijfs)plannen.
Inwoners meer gehoor
geven door bestuur en
ambtelijke organisatie.
Betrokkenheid van inwoners bij grote bouw- en
ontwikkelingsprojecten op
voorhand vastleggen in een
convenant.
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Harlingen blijft goed wordt beter
De VVD Harlingen is ervan overtuigd dat de gemeente Harlingen alles heeft om een nieuwe bloeiperiode tegemoet te gaan.
We hebben een prachtige binnenstad, met havens gelegen aan
de Waddenzee; aantrekkelijk om te wonen en om te bezoeken.
Daarbij zijn we dé zeehaven van Friesland waar kansen liggen
op het gebied van toerisme, watersport, duurzame visserij, green
shipping en energie. De havens zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in Harlingen. De VVD Harlingen wil die kansen optimaal benutten om een groter welzijn te bewerkstelligen voor ál
haar inwoners.

Woningmarkt

Harlingen is in trek: mensen
willen wonen in een mooie
(haven)stad op relatief korte
afstand van de economische
centra, met zeelucht en ruimte.
Daarom wil de VVD Harlingen:
- woningen bouwen in alle
segmenten, waarbij met name
het middensegment een impuls krijgt. Naast woningen
voor starters ook om doorstroming te stimuleren en verhuisketens in gang te zetten.
- meewerken aan de ontwikkeling van het Spaansenterrein
en de herinrichting van het
MCL-terrein.
-
waar mogelijk faciliteren dat
meerdere personen met een
uitkering in één huis kunnen
wonen.
-
andere woonvormen faciliteren, zoals wonen op het water.
-
overlast bij huisvesting van
arbeidsmigranten aanpakken
door duidelijke regelgeving en
consequente handhaving.

Toerisme en recreatie

Het ontwikkelen van een duur-
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zame vorm van toerisme vormt
één van de pijlers onder ons economisch beleid. Toerisme moet
ten goede komen aan leefbaarheid en welzijn in de gemeente.
Daarom wil de VVD Harlingen:
- een sterkere verbinding tussen
toerisme en cultuur. De stad
als één groot uniek podium.
- kunst en toerisme de aanjagers
laten zijn van ontwikkelingen
op de Willemshaven en Westerzeedijkgebied, en een inspiratie laten zijn voor nieuwe
ideeën voor de binnenstad.
- de mogelijkheid voor een sloepenroute in Noord Friesland
onderzoeken.
- een vergaande samensmelting
van het Toeristisch Informatie
Punt en Ondernemend Harlingen.
- samen met Port of Harlingen
werken aan doorontwikkeling
van de Waddenpromenade.

Duurzaamheid

De aanpassing naar een duurzame economie vraagt om
verstandig beleid. Het moet
betaalbaar blijven voor gewo-

ne gezinnen en ondernemers,
er moet altijd elektriciteit zijn.
Daarom wil de VVD Harlingen:
- pragmatische oplossingen om
de uitstoot van broeikasgassen
te verminderen, economisch
blijven groeien en dat je zoveel
mogelijk je leven leidt zoals je
wilt.
- geen afgedwongen ‘van het gas
af ’ maatregelen.
- indien er nog windturbines bij
moeten komen dan alleen in
de industriehaven en op Oostpoort.
- zonnepanelen op de langparkeerterreinen en op daken van
(bedrijfs)panden. Niet op industriegrond (Oostpoort 3),
en niet op landbouwgronden
of natuurgronden.
- de kansen op het gebied van
Green Shipping benutten door
de mogelijkheden van de industriehaven en de bestaande
infrastructuur te gebruiken.
-
restproducten opnieuw gebruiken. ‘Afvalstad’? Nee: innovatieve stad!

Openbare ruimte

We zien de komende bestuursperiode graag meer initiatief
van de gemeente als het gaat om
het vergroenen van de stad. Biodiversiteit verhoogt het welzijn
van de burgers. Onderhoud van
de openbare ruimte stelt de gemeente voor uitdagingen. Sinds
het verbod op bestrijdingsmiddelen tegen onkruid zoekt
de gemeente naar oplossingen
voor het effectief bestrijden van

onkruid. Daarom wil de VVD
Harlingen dat:
- bij herinrichtings- en nieuwbouwplannen zaken als beplantingssysteem, wortelgroeicapaciteit en regenwaterbeheer
integraal worden meegenomen.
- met burgers en bedrijfsleven
afspraken worden gemaakt om
tegemoet te komen aan lokale
en individuele behoeften aan
groen in de gemeente.
-verstening waar mogelijk
wordt ontmoedigd.
-
snipperstukjes grond waar
vooralsnog geen bestemming
voor is tijdelijk een groene inrichting kunnen krijgen.
-
we alert blijven op nieuwe
ontwikkelingen in onkruidbestrijding.

zelfstandigheid, zelfredzaamheid, medezeggenschap en participatie. Daarom wil de VVD
Harlingen:
-
hulp aan ouderen faciliteren
om wegwijs te geraken in een
verder digitaliserende samenleving.
- levensloopbestendige woningen bouwen.
-
dat de lokale overheid initiatieven om eenzaamheid en
isolement onder ouderen tegen te gaan faciliteert en ondersteunt.

Jongeren

Met verreweg de meeste jongeren in Harlingen gaat het
goed. Voor sommigen is extra
aandacht en begeleiding nodig.
Daarom wil de VVD Harlingen:
- voor ouderen en jongeren met
acute psychische problemen
een spoedeisende-hulppost in
Friesland.
- voldoende recreatiemogelijkheden voor jongeren. Daarom
gaan we in gesprek met jongeren.
- van speeltuinen ook beweegtuinen maken. Jong en oud door
elkaar, spelend en sportend.

Ouderen

Het ouderenbeleid dient gebaseerd te zijn op keuzevrijheid,

Volle inzet op het sociaal-economisch actieplan
om Harlingen welvarender
te maken.
Een integrale aanpak van
begeleiding naar werk,
aanpak armoede en schuldhulpverlening.
Ontwikkeling van de zeekant tot een mooi toeristisch verblijfsgebied
Duidelijker afspraken en
kaders over burgerparticipatie en inspraak.

VERKIEZINGSKRANT GEMEENTE HARLINGEN

Harlingen zeebad

Tja, die goeie ouwe tijd, die in vele opzichten echt niet zo goed was. Wat dacht
u van de corona van die tijd: de Spaansche Griep van 1918 die wereldwijd miljoenen dodelijke slachtoffers maakte. De
kandidaten van de Wad’n Partij Harlingen die in de ansichtkaart gemonteerd
zijn, vroegen we ook om een foto uit die
goeie ouwe tijd: ruwweg 20 tot 50 jaar
jonger dan nu. Probeer maar eens te
prikken wie wie is, haha. (Onze kandidaten vindt u verderop in deze krant.)
Maar serieus, een Harlinger zeebad zou
anno nu mooi zijn. Maar zonder nostalgie, bent u bereid er massaal heen te gaan?
Zonder dat kan het financieel niet uit.
En een ‘klein’ puntje: toentertijd woonden er 6 miljoen mensen in Nederland,
nu 18. Dat heet overbevolking, met alle
gevolgen van dien: CO2, woningnood,
stikstofteveel, verkeersobstipatie, noem
het maar. Evenzovele aandachtspunten
voor de politiek. Ook lokaal, want die
gaat niet alleen over losse stoeptegels.

Stem Harlingen sterk
Tja, wat schrijf je allemaal in zo’n promotiekrant? Mooie woorden, beloftes? Even onder mekaar: gelooft u daar nog echt in?
Ik vond vorig jaar een verkiezingskrantje van een jaartje of 40
terug, van een van de partijen die in Harlingen al sinds jaar en
dag ‘aan de macht is’. Wat is er van die beloftes van toen terechtgekomen? Ach, laten we het er maar niet over hebben. Ik weet
nog uit de tijd dat ik me niet zo voor de gemeentepolitiek interesseerde ik gewoon mijn landelijke voorkeur volgde. Zeker met
de huidige situatie in de landspolitiek niet meer zo slim. Ik wens
u wijsheid met het maken van uw keuze.
Wim Wildeboer, raadslid en lijsttrekker Wad’n Partij Harlingen
De Wad’n Partij is een soort
BTW, wij zijn een Bijzondere
Toegevoegde Waarde in de Harlinger politiek. In een volgende
advertentie komen we hier op
terug.

Woningmarkt

De kern van dit probleem is dat
achtereenvolgende regeringen
Rutte (VVD als romp, telkens
aangevuld met andere partijen) dit onderwerp hebben laten
verslonzen of zelfs verslechterd.
Van dit laatste is de miljardenheffing op woningbouwverenigingen het meest schrikbarende
voorbeeld. Ingevoerd door het
VVD-PvdA-kabinet. Die miljarden werden onttrokken aan
de sociale woningbouw. Gevolg:
minder en minder nieuwbouwwoningen en minder renovatie.
Voor een gemeente is dat deels
vechten tegen de bierkaai. Maar
meer initiatief en meer creativiteit van beleid had wel geholpen. En kan nog steeds helpen.

Toerisme en recreatie

Net als vier jaar geleden vinden
wij werkgelegenheid nog steeds

meer welzijn en meer welvaart.
Een beroep op duurzaamheid
mag niet leiden tot onnodig
hoge kosten en hoge overheidsuitgaven (=hoge belastingen).
Helaas lijkt het er nogal eens op
dat duurzaamheid, milieu en
daarmee verwante onderwerpen eerder marketingtools zijn
geworden van (grote) bedrijven
dan dat er echt sprake is van inhoudelijkheid.

van het allergrootste belang.
En dan niet werkgelegenheid
om de werkgelegenheid, maar
je ook richten op veelzijdig en
meer hoogwaardig werk. In dat
laatste licht is toerisme niet een
droomsector want ze biedt door
de bank genomen veel lager betaald werk. Moet er zeker ook
zijn, maar Harlingen heeft al een
beroepsbevolking met een laag
gemiddeld inkomen. Dat moet
dringend aangevuld worden
met hoger gekwalificeerd werk.
Harlingen moet ophouden zich
steeds maar weer te verlekkeren
aan die 600.000 toeristen die
door de stad stromen op weg
naar de eilanden. Die komen
niet voor Harlingen en moeten
we dus grotendeels vergeten.
Harlingen moet zich richten op
zijn eigen sterke punten en die
nog sterker maken.

Openbare ruimte

Duurzaamheid

Zolang als de Wad’n Partij nu
meedraait in de lokale politiek
(en ver daarvoor hoorde je het
ook al) klaagt de jeugd dat er
niets te doen is voor jongeren.
De politiek beaamt dat en…
dan gebeurt er niets. Het wordt

An sich is er niets mis met
duurzaamheid,
integendeel.
Maar het moet geen credo van
zichzelf worden. In beleid en
uitvoering dient het meegewogen te worden, maar het doel is



Harlingen mag echt wel meer
bomen krijgen. En dan (duurzaamheid!) vooral soorten voor
de lange termijn i.p.v. de geijkte
populieren. Aan de Westerzeedijk gebeuren al wat goede dingen, maar het geplande recreatiehuisjespark levert toch vooral
veel steen op. Onder openbare
ruimte valt ook het aanzicht van
de stad. Dat kan stukken beter.
Er zijn en worden veel te dicht
op de historische stad met z’n
honderden monumenten (van
belang voor het toerisme!) gedrochten van gebouwen neergezet. Daarentegen zijn er op andere plaatsen juist weer te veel
regeltjes. In nieuwbouwwijken
als Ludinga kan best gebouwd
worden zonder bemoeienis van
Hûs en Hiem.

Jeugd

tijd dat op dat vlak iets gedaan
wordt. Ideeën ophalen bij jongeren, geld bestemmen en in
samenspraak met de groepen
die de ideeën hebben aangedragen z.s.m. gaan werken aan
uitvoering. Overigens zijn jongeren geen homogene groep,
dus daarmee dient rekening te
worden gehouden.

Ouderen

Het grootste probleem voor ouderen wordt veroorzaakt door
Den Haag. Te lage AOW, en als
die dan ‘dreigt’ te stijgen samen
met het minimumloon, dan
koppelt het nieuwe kabinet de
AOW op een sneaky manier
gauw los van dat minimumloon. En natuurlijk de grote
schande van de niet geïndexeerde pensioenen, terwijl het geld
bij de pensioenfondsen over de
drempel klotst. Daar kun je als
gemeente geen beleid tegen voeren.
Wel dient de gemeente in haar
beleid waar nodig altijd aandacht te hebben voor de specifieke ‘eigenaardigheden’ en dus
wensen en noden van ouderen.
De gemeente zou meer kunnen
inzetten op het ontwikkelen van
alternatieve woonvormen (overigens ook voor niet-ouderen)
en op meer ondersteuning voor
mantelzorgers. Net als jongeren
zijn ouderen geen homogene
groep, laat staan zielig, en daarmee dient dus rekening te worden gehouden.

Voor de zeer korte termijn,
gericht op de zeer lange
termijn: een deugdelijker
onderzoek naar een locatie
voor een nieuw ambtenarenkantoor. En gekoppeld
aan meer visie, bijvoorbeeld
een combigebouw (simpel
gezegd, een combinatie met
een nieuw Trebol).
Meer bestuurlijke transparantie en minder
geheimhouderij.
Harlingen besteedt veel
aan sport (goed), maar
weinig aan cultuur (niet
goed). Cultuur in de
ruimste zin is niet alleen
goed voor de eigen bevolking, maar ook voor het
toerisme.
Werkgelegenheid, OOK
in kwalitatieve zin. Dit
dragen we al zo lang uit,
dat hoeven we hier niet
nog eens uit te kauwen.
Om die oude Romein
Cato na te volgen: Voorts
zijn we van mening dat de
Afvaloven gesloten moet
worden.
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GroenLinks: groener, socialer,
inclusiever

De coronatijd bemoeilijkt het maken van groepsfoto’s. Maar op anderhalve meter afstand kan er nog veel.
Vlnr: nummer drie op de lijst Joop van der Heide, lijsttrekker Antoinette Berkouwer, nummer zes Henk Prins. (Foto: Gijs van Hesteren)

Opvolging bij GroenLinks Harlingen. Begin januari nam Antoinette Berkouwer (66) zitting in de gemeenteraad, in de plaats
van de gewaardeerde Stephanie Geurtz. Deze verhuisde vanwege
de liefde eind vorig jaar naar Steenwijk. Vanaf de gemeentelijke
verkiezingen in maart is Antoinette de lijsttrekker van GroenLinks. “Een stem voor duurzaamheid en solidariteit kan je niet
vaak genoeg laten horen”, zegt zij.
Net als andere politieke partijen had de Harlinger afdeling
van GroenLinks dit keer enige
moeite bij het samenstellen van
een goede kandidatenlijst. Tien
kandidaten stelden zich gelukkig beschikbaar. Aan hen zal het
niet liggen, maar de gemiddelde
leeftijd van partijleden neemt
toe. Jongeren lijken zich minder
te interesseren voor de politiek.
Er is minder vertrouwen, wat
veel te maken heeft met gebeurtenissen in Den Haag, zoals de
toeslagenaffaire, ellenlange kabinetsformatie en liegende bewindslieden. Dat heeft hoe dan
ook een negatief effect op de lokale politiek.
Dit is spijtig, vindt afdelingsvoorzitter Gijs van Hesteren.
“In Nederland hebben we een
parlementaire democratie. Het
is de gemeenteraad - en dat is
de vertegenwoordiging van de
burgers - die de uitvoerende
macht aanstuurt: het college van
burgemeester en wethouders en
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via hen de ambtenaren. Hoe de
dingen in de praktijk verlopen
kan af en toe verbazing opwekken, maar de gemeenteraad is
uiteindelijk de baas in de gemeente. Juist op lokaal niveau, in
de gemeente, staat het openbaar
bestuur dicht bij de mensen. Alles wat er besproken en besloten
wordt heeft directe invloed op de
woon- en werkomgeving.”

Gezond en groen

Antoinette Berkouwer deed de
afgelopen raadsperiode veel ervaring op. “Vanaf 2018 vormde
ik samen met Stephanie de fractie. Zij deed de raad en ik zat
meestal bij de commissievergaderingen. In de vergadering van
26 januari ben ik officieel geïnstalleerd door burgemeester Ina
Sjerps. Ik zet me in voor een gezonde, groene gemeente, waar
het goed wonen is voor mens en
dier. En het kan socialer. Tiny
houses en woningen waar meerdere generaties bij elkaar wonen
kunnen als nieuwe bouwvor-

men een positieve rol spelen bij
de versteviging van onderlinge
verhoudingen. Ik ga ervoor!”
Lajos van Burik (40), de tweede
op de lijst, werkt bij de klantenservice van de Belastingdienst.
Hij hoort bij Groenlinks: “Want
ik vind dat met een linkser en
groener beleid iedereen beter
af is. Een sterke samenleving
maakt de goede keuzes. Die stelt
prioriteiten en beschermt niet
enkel de diepste zakken.”

Tegengas

“Groenlinks kan het verschil
maken”, voegt Joop van der Heide (70) eraan toe. Joop staat als
nummer drie op de lijst. Hij zat
tussen 1994 en 2010 al in de
gemeenteraad en van 2014 tot
2016 in de Provinciale Staten
van Fryslân. Hij werkt nog altijd
in de journalistiek, in het busvervoer en als lid van het Harlinger stadsgidsenteam. “Toerisme is belangrijk voor de stad.
Dat hebben we maar al te goed
gemerkt tijdens de vele corona-lockdowns. Harlingen heeft
veel te bieden. We moeten daar
zuinig op zijn. Veel te winnen
dus, maar ook veel te verliezen.
Hoe lang zal het waddengebied
nog op de werelderfgoedlijst
staan, nu de regering toestem-

ming heeft gegeven voor het
boren naar zout en gas? Dan is
tegengas hard nodig. Daarvoor,
voor duurzaamheid en samenwerking gaan we ons hard maken in de gemeenteraad. Economie in dienst van mens, dier en
milieu en niet andersom.”

middel. Individueel de bakens
verzetten: dat zal helpen. Maar
echte verandering komt alleen
als ook het bedrijfsleven duurzamer werkt. We zien overal om
ons heen dat die wil er is.”

Tot slot: men zegt wel eens dat
GroenLinks het belang van ondernemerschap niet onderkent.
Gijs van Hesteren: “Integendeel, ondernemerschap is vaak
het begin van alles. Maar we
moeten onze wereld niet meer
uitsluitend zien als productieArmoedebeleid. Nog altijd leeft een grote groep Harlingers
in armoede, zonder uitzicht op een beter leven. Meer werk,
meer opleiding, meer begrip!
Natuur, ecologie, het wad. We zien onze planeet te veel als
productiemiddel. De grenzen komen in zicht. Voor een
duurzame toekomst laten we lokaal zien hoe het anders kan.
Betaalbaar wonen - voor iedereen! Stop scheefgroei in de
woningmarkt, bouw voldoende sociale woningen, vooral ook
voor jongeren.
Duurzaam ondernemen. Natuurlijk, bedrijvigheid en werkgelegenheid zijn en blijven nodig. Dat kan ook zonder vervuiling en verspilling, vindt GroenLinks. Voor onze kinderen
en kindskinderen!
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HOOP Verbindt, Vitaal en Vertrouwd
HOOP-leden staan met beide benen in de samenleving. Gezien
hun levenservaring weten zij wat dat betekent. ZORGen voor
elkaar is de basis van het verkiezingsprogramma van HOOP.
WELZIJN wordt ervaren als er veel mogelijk is voor jong tot
oud. VEILIGHEID is belangrijk om met vertrouwen een deel
van de samenleving te zijn. HOOP heeft al 8 jaar een zetel in de
raad en kan met uw steun en stem meer invloed uitoefenen.

Woningmarkt

Starters moeten ook een kans
krijgen op de woningmarkt. Voldoende woningen die toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen is een goed recht. Dus bij alle
nieuwe plannen zal HOOP haar
stem zeker laten horen.

Toerisme en Recreatie

HOOP wil het motto: ‘Harlingen Welkom aan Zee’ verder
waarmaken. Ze wil bijdragen
aan plannen voor verdere ontwikkeling van de Willemshaven
tot een aantrekkelijk wandel- en
verblijfsgebied met ligplaatsen voor historische schepen,
waaronder De Witte Swaen
(gebouwd op de Willem Barentszwerf) en de aanleg van
een zoutwaterbad. HOOP ziet
hierin werkgelegenheidskansen,

ook voor Maritiem gebonden
bedrijven zoals zilte groenteteelt
en viskwekerijen. Dagrecreatie
stimuleren door het promoten
van activiteiten in de binnenstad, het Hannemahuis en de
stadsgidsen. Voorziening van
meer en duidelijk herkenbare
openbare toiletten is nodig.

Duurzaamheid

Energiebesparing is goed voor
het milieu en voor de portemonnee. HOOP steunt en stimuleert subsidiemogelijkheden
en meer goed bereikbare elektrische openbare laadplaatsen
voor auto en fiets.
Harlingen ‘De Schoonste Stad
aan het Wad’ betekent samen
een inspanning leveren. Meer
recyclen en een betere afval-



scheiding met meer ondergrondse containers, ook voor
oud papier.

Openbare ruimte

Zowel voor het milieu als voor
de beleving zijn goed onderhouden en nieuw te realiseren
groenvoorzieningen een noodzaak. Langs fiets- en wandelpaden biodiversiteit in de bermen
bevorderen. Voldoende zitbanken en afvalbakken plaatsen.
Het verhogen van de mobiliteit naar en van de binnenstad,
scholen, woonwijken en dorpen
en vooral ook aandacht voor
langzaam verkeer blijft prioriteit. Een buurtbus kan hierin
ook bijdragen. Voor een gevoel
van veiligheid zijn stoepen zonder te veel obstakels en meer
blauw op straat hard nodig.

Jeugd en ouderen

Voor het welzijn van zowel de
jeugd als de ouderen zijn ontmoetingsplaatsen zoals dorps-,
wijk-, buurthuizen en verenigingen van groot belang. Ook
goede sportvoorzieningen zijn

een blijvende prioriteit. Mede
hierom moet de gemeente burgerinitiatief aanmoedigen door
kleine subsidieaanvragen voor
alle verenigingen te vereenvoudigen. HOOP steunt van harte
allerlei ontmoetingsactiviteiten zoals een grote diversiteit
aan mogelijkheden in gebouw
Nieuw Zuid en in het Vierkant
bestemd voor alle inwoners van
Harlingen. Het digitaal vaardig
maken blijft een belangrijk aandachtspunt voor HOOP.
Als er zorg nodig is, streeft
HOOP naar kwalitatieve en
voldoende thuiszorg, mantelzorgondersteuning en het behouden en eventueel uitbreiden
van poliklinieken in het MCL
Harlingen. HOOP streeft naar
het heropenen van de Eerste
Hulppost in het MCL.
HOOP staat met beide benen
in de samenleving en heeft een
duidelijke signaalfunctie van
wat er leeft onder de Harlingers.
Stem daarom op HOOP!

Voldoende thuis- en mantelzorg met behoud van
MCL-poliklinieken en heropening Eerste Hulppost.
Locaties voor en behoud
van muziek, theater,
verenigingen, activiteiten in Nieuw Zuid en het
Vierkant, dorps-, wijk- en
buurthuizen.
Stimuleren vitaliteit, sport
en beweging in een groene
leefomgeving voor alle
Harlingers.
Veilige wandel- en fietspaden van en naar de wijken/
dorpen, zitbanken en voldoende openbare toiletten.
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Voor jouw toekomst
Groen is onze rode draad
Zeg je Harlingen, dan zeg je Haven. De haven is belangrijk voor
onze identiteit, economie en welzijn. D66 wil daarom bedrijven
in de industriehaven die waarde toevoegen (permanente werkgelegenheid en duurzaamheid). Clustering van maritieme zaken: havens, maritieme academie, pleziervaart, bruine vloot en
toeristische initiatieven (Maritieme Board).

Woningmarkt

D66 wil ‘Opkoopbescherming’
voor koopwoningen (geen huizenkoop voor verhuur). Opkoopbescherming geeft starters
en middeninkomens meer kans
op een eigen koopwoning.
Om doorstroming op woningmarkt op gang te brengen moet
naast sociale huur ook voldoende aanbod zijn voor middenhuur voor mensen op leeftijd
met een voor sociale huur te
hoog inkomen.
Goede (centrale) huisvesting
voor arbeidsmigranten. Veilige
woonruimte die geen overlast
geeft (zoals nu). Containerwoningen mogelijk voor flexibele
woonruimte.
Tiny Houses, waarom niet?!
Ons historisch stadshart is gevoelig voor brand. Daarom wil
D66 inzet op brandveiligheid: te
beginnen met preventie, zoals
een brandveiligheidsscan voor
de monumentale gebouwen.
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Toerisme en recreatie

Harlingen heeft een goed toeristisch jaarplan (2021 nu 2022).
D66 wil graag één wethouder
voor zowel Toerisme, Recreatie,
Cultuur en Kunst samen. Voor
Kunst en Cultuur een grotere
rol dan voorheen. Bij realisatie
van havenzwembad hebben wij
de nodige reserves.

Duurzaamheid

De eerste stap naar duurzaamheid is minder energieverbruik
en hergebruik. Daarom isolatie
van woningen en starten bij woningen met een laag energielabel. De gemeente steekt haar
hand uit naar de burger. Duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren bereikbaar maken en zonnepanelen boven de
parkeerterreinen voor eilandgangers. Mogelijk zo een opstap
voor een energiecollectief voor
bewoners van monumentale
panden, die nu geen of minder
zonnepanelen mogen plaatsen.

Openbare Ruimte

Groen in de leefomgeving is
bewezen beter voor de gezondheid. Denk aan geveltuintjes
in het centrum en het adop-

teren van een groenstrook in
de buurt van de eigen woning.
Meer (fruit)bomen kunnen geplant worden en daarbij oogstmomenten georganiseerd. De
Stadstuin is er voor vrijwilligers
en bezoekers. Er moeten meer
prullenbakken komen voor
hondenpoep en meer (omheinde) hondenuitlaatplekken.

Jeugd

‘Voor jouw toekomst’ is onze
slogan op onze verkiezingsposter, bedoeld voor de jongeren
nu en later. De coronapandemie
leert dat samen zijn voor jongeren broodnodig is voor hun
ontwikkeling en welzijn. Daarom een actieve houding van
de gemeente. Geef elke jongere
een tegoedbon met een variabel
aanbod van sportieve én culturele activiteiten. Bied ruimte
voor initiatieven van en voor
jongeren. Geef als gemeente toestemming voor festivals. Maak
projecten voor klimaatdoelen
waar jongeren aan meewerken.
Energiefietsen bij de speeltuinen, zodat je moet fietsen om
je mobieltje op te laden. Onderwijs en arbeid onderbrengen bij
één wethouder.

Ouderen

Veel mensen worstelen met
overgewicht en lichamelijke
klachten. Corona heeft laten
zien hoe belangrijk gezondheid
en daarmee sporten en bewegen

Voldoende werk en
inkomen. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen zijn
veel vakmensen nodig.
Hier ligt een kans voor
jongeren op mbo-niveau.
De bouwstenen voor de
energietransitie.
is. Dit thema verdient een plek
op de politieke agenda.
Gemakkelijk in contact komen
met anderen is voor ouderen
belangrijk. Maak als gemeente
een aanbodboekje voor ouderen, zodat zij kunnen zien waarin zij kunnen participeren of
bijdragen.
Wandelen/fietsen met een doel
is belangrijk. Verkeersveiligheid
moet verbeterd. In het Oosterpark en omgeving kunnen exposities geïnitieerd worden en
hangplekken voor ouderen. Er
moeten meer openbare toiletten
en bankjes komen in Harlingen,
niet alleen voor toeristen maar
zeker ook voor ouderen.
Midlum en Wijnaldum meer
betrekken bij de plannen van
Harlingen. Dorpshuizen en kerken gebruiken voor toerisme,
kunst en cultuur. Meer bankjes en/of picknickplaatsen ook
daar.

Gezonde leefomgeving.
Een leefbare wereld vraagt
een andere economie. Op
basis van een duurzame
energie-infrastructuur.
Ook al lijkt onze bijdrage niet zo heel groot, we
moeten niet naar elkaar
kijken en afwachten.
Harmonieuze open gemeenschap en voor ieder
eerlijke kansen. ‘Bij onze
gemeente? Daar doet
iedereen mee!’ Wij willen
een inclusie gemeente
zijn voor gender, ras en
beperking.
Helder bestuur. Programma op hoofdlijnen. Geen
coalitie-oppositie. Burgerparticipatie voor betere
besluiten. Onafhankelijke
verslaglegging van raadsvergaderingen in HC.
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1. Marga Liefting

2. Wouter van der Hilst

3. Mounira Sleiman

4. Sijts Boersma

5. Eerde de Vries

verbreden.
- Snelheid binnen de bebouwde
kom terugbrengen naar 30km.
- Ondersteunen van kleinschalige initiatieven voor alternatieve woonvormen (hofjes).
-
Gemeente Harlingen wordt
een dementievriendelijke gemeente door relevante medewerkers een gerichte training
hierop te laten volgen.

het regelmatig dat jongeren te
maken krijgen met middelen en
onveilige situaties. De ChristenUnie Harlingen gaat o.a. voor:
- Continuering schoolzwemmen (gesubsidieerd eerste diploma via de school).
-
Goede accommodaties van
sport en spelvoorzieningen.
-
Uitsterfbeleid voor coffeeshops (zero).
- Continuerende preventie middelengebruik naar IJslands
model.
Voor het hele programma zie
www.harlingen.christenunie.nl.

Doe (het) Duurzaam!
Is het nieuwe frisse thema waar de ChristenUnie Harlingen de
komende periode voor wil gaan. Geen rigoureuze veranderingen dus, maar enkele frisse accenten. Immers, de rode draad,
het geloof in Jezus Christus en de Bijbelse normen en waarden,
blijven voor ons ongewijzigd de basis waaruit wij werken. Hij is
het fundament! Hierna volgt een kleine selectie van onze ideeën
voor Harlingen.

Woningmarkt

Voor het huursegment maakt de
gemeente al jaren goede afspraken. Ook zijn er de laatste jaren veel woningen bijgebouwd,
waarbij ruim aandacht voor verduurzaming. Te denken valt aan
Plan Zuid, Dukdalf terrein en
de 1000 woningen die met zonnepanelen zijn verduurzaamd.
Voor het koopsegment heeft
heel Nederland een startersprobleem.

Toerisme en recreatie

Voor toeristen is het belangrijk
rustig de binnenstad te kunnen
bezoeken en de vele winkeltjes,
musea, horeca te kunnen bezoeken. Dat is nu niet zo, vooral de
Voorstraat is een vol geparkeerd
centrum. Wij willen:
-
De Voorstraat in de zomer
vanaf 10.00 auto-, scooter- en
vrachtwagenvrij maken.
- In de zomer straatmuzikanten
aantrekken.

Duurzaamheid

Alhoewel het accent op duurzaamheid nieuw is voor de komende verkiezingen, is de inzet
voor duurzaamheid niet nieuw.
De zorg voor de schepping staat
hoog in het vaandel. Zo heeft de
ChristenUnie in het verleden
zich onder andere ingezet om
van de gemeente Harlingen een
Fairtrade gemeente te maken.
Deze lijn zetten wij niet alleen

door, we geven deze meer nadruk in ons speerpunt. Hierbij
wordt ingezet op handelingsperspectief voor de inwoners en
ondernemers, waarbij met de
inwoners gekeken wordt welke
opties er zijn om bij te dragen
aan het verduurzamen van de
samenleving, zowel op gebieden
van energie en energiebesparing, als op gebied van hergebruik, recycling, circulariteit en
sociale duurzaamheid (omkijken naar elkaar).
En greep uit onze plannen:
- Biedt inwoners en industrieterreinen de mogelijkheid hun
platte daken te voorzien van
beplanting. Dit bespaart energie, slaat water op, ondersteunt
biodiversiteit en zet CO2 om in
zuurstof.
- Zet in op lokale initiatieven tot
verduurzaming. Help bij aanvragen en maak initiatieven
zichtbaar. Laat ze een bron van
inspiratie zijn voor anderen.
-
Onderzoek de mogelijkheid
tot grootschalige opwekking
en opslag van groene stroom
bij parkeerterreinen.
-
Wees een goede werkgever
en zorg voor een duurzaam
personeelsbeleid. Duurzame
huisvesting past moeilijk in
het centrum, op een andere
locatie kunnen makkelijker
meer doelen gehaald worden.



Openbare ruimte

De afgelopen twaalf jaren heeft
de ChristenUnie Harlingen zich
telkens in gezet voor meer groen
en biodiversiteit in de openbare
ruimten. Ook voor de toekomst
hebben wij plannen om dit uit te
breiden met meer aaneengesloten groene plekken, fietspaden
en voetpaden en bij sloop van
oude gebouwen de grond terug
te geven aan de natuur. Zoals
bijvoorbeeld bij de sloop van
Het Kompas/Diamant; ervoor
kiezen deze grond te herbestemmen en het een parkachtige uitstraling te geven. Minder
beton, meer groen.

Ouderen

Ouderen betekenen veel voor
onze samenleving. Ze hebben
bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals
die nu is. Ouderen verdienen
aandacht en steun, juist in deze
tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun
weg zelfstandig te vinden. Maar
vaak ontstaat door lichamelijke
of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit waarbij de
hoge snelheid en vele drempels
in Harlingen de zelfstandigheid
van ouderen niet bevorderen.
Eenzaamheid wordt zo een
steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en
zet zich in om eenzaamheid te
bestrijden, bijvoorbeeld door:
- Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in gemeentelijk sportbeleid.
-
Bij herstructurering wegen
geen drempels meer aanbrengen maar alles gelijkmatig als
in ‘Shared space’.
- Rode fietsbaan op de rotondes

Jeugd

De jeugd verdient het veilig en
gezond op te groeien. Gemeente
springt via het Gebiedsteam in
bij een hulpvraag. Toch gebeurt

Doe (het) duurzaam. Het is belangrijk om goed voor de schepping te zorgen. We willen werken aan een prettige gemeente
voor de komende generaties. Met aandacht voor natuur, financiële houdbaarheid en sociaal. We moeten het namelijk samen
doen en daarbij is het belangrijk om elkaar te helpen.
Waardevol werk(t). Een baan brengt veel positieve dingen met
zich mee, meer dan alleen inkomen. Wij denken dat ieder
mens waardevol en uniek is en zijn eigen bijdrage mag leveren
aan de samenleving.
Positieve Preventie. Beter dan in de problemen komen is om
in te zetten op preventie, vandaar dat wij voorlichting alcohol
en drugs op de basis school een goed idee vinden.
Groene Gordel. Bewegen en buitenlucht zijn belangrijk.
Bewegen en buitenlucht dragen bij aan een goede weerstand
en een gezonde samenleving. Daarom willen wij meer groen
realiseren en de groene plekken met elkaar verbinden.
Historisch Harlingen. We zijn trots op onze mooie historische
binnenstad en gemeentehuis. Toch zijn wij geen voorstander
van een verdere uitbreiding van de locatie centrum. Voor de
ambtenarenhuisvesting zien wij meer in duurzame nieuwbouw, waarin niet alleen gekozen kan worden voor de gezondheid en Co2 neutrale optie, maar ook de Gebiedsteams en de
Westerzeedijk kunnen ondergebracht .
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Heb uw naasten lief zoals uzelf
Aangenaam kennis te maken. Mijn naam is Baukje Griek-Willems en ik ben de lijsttrekker van Jezus Leeft Harlingen. De
naam van onze partij zegt eigenlijk al waar we voor staan. De
Heere Jezus staat centraal en onze standpunten zijn gebaseerd
op de leer van de bijbel.
Heb uw naasten lief zoals uzelf
is de slogan waar ik me als lijsttrekker aan vast wil houden.
Dat betekent gelijke kansen
voor iedereen. Dat betekent ook
dat er voor iedereen onderdak
mogelijk moet zijn en dat er
voor eenieder van ons voldoende middelen moeten zijn om
in de eerste levensbehoeften te
voorzien. Dit kan gerealiseerd
worden door prijzen op de woningmarkt reëel en transparant
te houden, zowel bij koop als
huurwoningen.
Om de volksgezondheid te verbeteren is het belangrijk dat
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iedereen voldoende lichaamsbeweging heeft, maar dat moet
dan wel mogelijk zijn, ook als je
hier geen geld voor hebt. Buitensporttoestellen zouden hiervoor een oplossing kunnen zijn.
Op deze manier kan iedereen in
de buitenlucht recreatief met elkaar sporten.
Ik zou minder energie steken in
massatoerisme. Ik zie gemeente en welvarende mensen hiervan groeien. Echter zouden we
dit geld beter in kunnen zetten
voor een betere samenleving
waarin iedereen belangrijk is,
geen mens uitgezonderd.

Kostenbesparing kun je ook bereiken door duurzaamheid, bij
de woningbouw gebruikmaken
van duurzame materialen is dan
ook een pré. Duurzaamheid is
mijns inziens niet het plaatsen
van bijvoorbeeld een immens
groot stuk ijzer dat we dan zien
als een prachtig kunstwerk.
Maar het is in mijn ogen niets
meer en niets minder dan een
lelijk afgodsbeeld.
Ik pleit voor meer groenvoorzieningen en minder geld over
de balk smijten. Cultureel centrum Nieuw Zuid is iets wat ik
van harte toejuich, wat een super initiatief. Nieuw Zuid kan er
dan ook aan bijdragen dat onze
jeugd en onze ouderen weer
gezien worden. De jeugd heeft
weer een doel nodig in hun leven want vergeet niet, zij zijn de

toekomst. Ook de ouderen verdienen het om naar omgezien te
worden, laat hen die ons voorgegaan zijn niet wegkwijnen.

Coronabeleid inperken: tegengaan coronapas en 2G. Nederland is een vrij land, althans dat dachten we. Door invoeren
van een 2G beleid en/of coronapas ga je mensen buitensluiten en dat is nou net niet wat we moeten doen.
Cultureel centrum Nieuw Zuid meer ruimte voor groei geven
om zo mensen bij elkaar te brengen.
Meer inzetten op activiteiten voor de jeugd en voorlichting
geven over Jezus.
Zonne-, wind- en bodemenergie benutten, maar niet door
gebruik van windmolenparken in de Waddenzee of door
zonneweides. Wij dienen goed te zorgen voor Gods schepping!
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de Groot, H.K. (Erik) (m)
Helvrich, E.R. (Edwin) (m)
Konst, W.G.M. (Welmoed) (v)
Leen, R. (Ron) (m)
Huizenga, J. (Jacqueline) (v)
Boersma, B.F. (Bartele) (m)
de Groot - Stoker, J.M. (Greet) (v)
de Graaf, W. (Willem) (m)
Sijbesma - Lemsma, Y. (Ylse) (v)
Zondervan, J. (Jan) (m)
Damsma, A. (Anita) (v)
Helfrich, S. (Sjoerd) (m)
van Dijk, W. (Wiebe) (m)
van Asten, H.C.G. (Henni) (v)

1
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4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14

Schoute, P.M. (Paul) (m)
de Vries, G.J. (Gerrit Jan) (m)
Touwslager, J.M. (Marcel) (m)
Tamminga, B.J. (Bob) (m)
Bijlsma, A. (Annalotte) (v)
Anema, J. (Johan) (m)
Lodewijks, G. (Gierrieke) (v)
Frieswijk, J. (Jouke) (m)
Dijkstra, T. (Tiede) (m)
Fopma, L. (Lilian) (v)
Swinkels, F.J.G. (Frank) (m)
Richert - Mooij, E.C. (Eva) (v)
ten Berge - van der Schaaf, J. (Jikke) (v)
Visser, A.J. (Bram) (m)

Lijst 7 HOOP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lijst 4 VVD

Lijst 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Kandidatenlijsten

Website: www.vvdharlingen.nl

Website: harlingen.pvda.nl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wildeboer, W. (Wim) (m)
van der Plas, T (Ton) (m)
van Keulen, M.J. (Martha) (v)
Homan, D. (Douwe) (m)
Tjalsma, Y.W. (Walina) (v)
van Keulen, J. (Jouke) (m)
Hofman, J.M. (Hanneke) (v)
Sterk, M.H.P. (Marius) (m)
Hofman, J. (Jaap) (m)
Wessels, J.W. (Hans) (m)
Post, R. (Rinze) (m)

Lijst 8 D66

Lijst 2 CDA

Lijst 5 WAD’N PARTIJ Harlingen

HARLINGEN
1
Sijtsma, H. (Hendrik) (m)
2
Zoodsma, S. (Sietse) (m)
3
Bontes, R. (Reynold) (m)
4
Wassenaar, W. (Wim) (m)
5
Bootsma, R.E. (Ronald) (m)
6
van Velzen, K. (Karina) (v)
7
Anema, D.W. (Diane) (v)
8
Bontes, F. (Frans) (m)
9
Hegge, G.F.S. (Gert) (m)
10 ten Napel, D. (Douwe) (m)
11 Puite, J. (Jochem) (m)
12 Wijbenga, C.H. (Chris) (m)
13 van der Zweep, B.A.M. (Betty) (v)
14 Boon, H.G.N. (Harry) (m)

Midlum Wijnaldum

Hoendervoogt, A.R. (Ankie) (v)
Kooistra, S. (Sibbele) (m)
de Rudder, C.F. (Carolien) (v)
Visser - de Wit, T. (Trijnie) (v)
Mulder, J. (Cobie) (v)
Wijbenga, F. (Femme) (m)
Dijkstra, M. (Margriet) (v)
Moed, J. (Hans) (m)
de Jong - Siebbeles, H. (Helga) (v)
Jaspers - Kaspers, H.C.A. (Hilda) (v)
Mulder, C. (Carla) (v)
Jaspers, J. (Jaap) (m)
Kliphuis - Dibbets, H. (Henie) (v)
Houtman, Y.M.G.H. (Yvonne) (v)
de Jong, G. (Geert) (m)
Elbers, P.G.M. (Pieter) (m)
Erents, J.B.H. (Johan) (m)

Website: www.harlingerhoop.nl
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Midlum Wijnaldum
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Website: www.wadnpartij.nl

1
2
3
4
5
6

Allersma - van der Bij, R. (Richtje) (v)
Naber, R.A. (Roeleke) (v)
Bouwman, A.C. (Auke) (v)
Voorneveld, H.P.F. (Hans) (m)
Havik, F.R. (Frank) (m)
Kamperveen, C.C. (Cirilio) (m)

Website: www.d66.nl/harlingen

Website: www.harlingerbelang.nl
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Berkouwer, A. (Antoinette) (v)
van Burik, L.P. (Lajos) (m)
van der Heide, IJ.J.J. (Joop) (m)
Connell, A.A. (Anthony) (m)
van Hesteren, G.J. (Gijs) (m)
Prins, H. (Henk) (m)
Travaille, J. (Janny) (v)
van der Heide, L.G. (Loek) (m)
Puite - Visser, M. (Marije) (v)
van Hesteren, G.I. (Gijs) (m)

Lijst 9 ChristenUnie

Holwerda, B.M. (Belinda) (v)
Soolsma - Boomstra, I.A.M. (Ida) (v)
Ligthart, L.J. (Lisa) (v)
de Vries - Weij, I. (Ingrid) (v)
Saakstra, J. (Jappie) (m)
van Zon, P. (Perry) (m)
van Dijk, A. (Akkie) (v)
Visser, A.F. (Anneke) (v)
Kwast, P. (Paul) (m)
de Jong, H.I. (Henk) (m)
Kwast, M.E.H. (Martin) (m)
de Vries, J.J. (Johanna) (v)
Veenstra, R. (Ron) (m)
Wegman, S. (Sandor) (m)
Runia, E.H. (Elly) (v)
van der Veen, A. (Alie) (v)
Alkema, H.D. (Henk) (m)
Prinsen, M. (Mathilde) (v)
Bernaert, G.F. (George) (m)
van den Broek, R. (Rob) (m)

1 	Chukwuemeka - Liefting, M.A.M.
(Marga) (v)
2 	van der Hilst Karrewij, W.M.
(Wouter) (m)
3
Sleiman, M.M. (Mounira) (v)
4
Boersma, S.R. (Sijts) (m)
5
de Vries, E. (Eerde) (m)
Website: harlingen.christenunie.nl

Website: harlingen.groenlinks.nl

Lijst 10 Jezus leeft

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lijst 6 GROENLINKS

Lijst 3 Harlinger Belang

Website: www.cda.nl/harlingen

1

Willems, B.E.M. (Baukje) (v)

Website: www.jezusleeft.nl
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